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༧ བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།
༨ ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།
ན་ ག་འབད་མི།
དབང་དྲག་རྡོ་རྗེ། ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།
ལས་ ེད་ཚོགས་ ང་གི་འ ས་མི།
༡ དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་དབང་འཛི། ཆོས་ཚན་ཁྲི་འཛི།
༢ དབང་དྲག་རྡོ་རྗེ། ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།
༣ པདྨ་དབང་འདུས། ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།
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༤
༥
༦
༧

ཤེས་རབ་རྒྱལ་མཚན། ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་འཛི་ལས་རོགས། འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་བཀོད་ཚོགས།
བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། ལེགས་སྦྱར་བ། ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། སྤ་རོ།
བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།
ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།

ོམ་ ིག་པའི་མིང་ཐོ།
༡ དྲག་ཤོས་སངས་རྒྱས་རྡོ་རྗེ། རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་མཁས་མཆོག། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས།
༢ པདྨ་དོན་གྲུབ། ལེགས་སྦྱར་བ། སེམས་རྟོགས་ཁ་ སྐད་ཡིག་དང་ལམ་སྲོལ་སློབ་སྦྱོང་ཁང་།
༣ འཕྲིན་ལས་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། རང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་།
༤ ཕུན་ཚོགས། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། གཟི་ལུང་ཁ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག།
༥ བསོད་ནམས་དབང་འདུས། སློབ་དཔོན། རང་འབྱུང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་།
༦ ཆོས་སྐྱིད་དབང་ཕྱུག། སློབ་དཔོན། བྱ་དཀར་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། བུམ་ཐང་།
༧ དཔལ་འབྱོར། ལེགས་སྦྱར་བ། ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། བསམ་རྩེ།
༨ པདྨ་ལས་འཕྲོ། སློབ་དཔོན། བདེ་བ་ཐང་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།
༩ ཚེདབང་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། མུ་ཏིག་ཐང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག།
༡༠ ནོར་བུ། སློབ་དཔོན། ཨོ་རོང་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར།
༡༡ ཚེརིང་དཔལ་འབྱོར། སློབ་དཔོན། འགྲམ་ཕུག་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། རྩི་རང་།
1༢ དབང་དྲག་རྡོ་རྗེ། ལྟ་ཞིབ་འགོ་དཔོན། ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་དང་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན། ཐིམ་ཕུག།
༡༣ རྣམ་རྒྱས། སློབ་དཔོན། ཕུན་ཚོགས་གླིང་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ།
༡༤ བསོད་ནམས་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། དབང་འདུས་ཆོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། བུམ་ཐང་།
༡༥ ཡེ་ཤེས་དབྱངས་མཚོ། སློབ་དཔོན། གསར་སྤང་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ། གསར་སྤང་།
༡༦ བྱམས་པ་འཕྲིན་ལས། སློབ་དཔོན། དགོན་པ་སིང་མ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། པདྨ་དགའ་ཚལ།
༡༧ སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོ། སློབ་དཔོན། དགའ་སེང་ལོགས་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་།
༡༨ བློ་གྲོས། སློབ་དཔོན། རྒྱལཔོ་ཞིང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། མོང་སྒར།
༡༩ ཚེདབང་ནོར་བུ། སློབ་དཔོན། ཡཱ་སྡེ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། མོང་སྒར།
༢༠ ཀརྨ་རྒྱལ་མཚན། སློབ་དཔོན། ཤེས་རབ་གླིང་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཀྲོང་གསར།
༢༡ ཨོ་རྒྱན་འབྲུག་པ། སློབ་དཔོན། ཚ་འཕེལ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། ཧཱ།
༢༢ ཀུན་ལེགས་ཚེརིང་། སློབ་དཔོན། ཁང་ཁུ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། སྤ་རོ།
༢༣ པདྨ་དབང་ཕྱུག། སློབ་དཔོན། སྒོམ་སྤྲུགས་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། བསམ་རྩེ།
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བསོད་ནམས་ལྷ་མོ། སློབ་དཔོན། ལུང་བསྟན་ཕུག་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ། ཐིམ་ཕུག།
བདེ་ཆེན་དབང་མོ། སློབ་དཔོན། འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། སྤ་རོ།
ཆོས་སྐྱིད་རྒྱལ་མཚན། སློབ་དཔོན། བསམ་རྩེ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།
སྐལ་བཟང་བཀྲ་ཤིས། སློབ་དཔོན། དགེ་ལེགས་ཕུག་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། གསར་སྤང་།
ཡེ་ཤེས་དབང་ཕྱུག། སློབ་དཔོན། སྟག་མོ་ཆུ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། ལྷུན་རྩེ།
སྤེན་པ་ཚེརིང་། སློབ་དཔོན། དར་དཀར་སློབ་གྲྭ་ཆུང་བ། དར་དཀར་ན།
པ་སངས་དབང་འདུས། སློབ་དཔོན། དགེ་འདུ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། ཆུ་ཁ།
ཆོས་རྒྱལ། སློབ་དཔོན། ཝམ་རོང་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ། བཀྲ་ཤིས་སྒང་།
ལྷ་དབང་ཕུན་ཚོགས། སློབ་དཔོན། བཀྲ་ཤིས་གཡང་རྩེ་འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་སློབ་གྲྭ།
དབང་ཕྱུག། སློབ་དཔོན། ཕོག་སྦྱིས་ཁ་མི་སྡེའི་སློབ་གྲྭ། དབང་འདུས་ཕོ་བྲང་།
རྡོ་རྗེ་ལས་འཕྲོ། ལེགས་སྦྱར་བ། ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། བསམ་རྩེ།
པདྨ་སྟོབས་རྒྱས། སློབ་དཔོན། མཁར་ས་གྲབ་ཅུ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག།
སངས་རྒྱས་དབང་འདུས། སློབ་དཔོན། ཡཱ་སྡེ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། མོང་སྒར།
བསམ་གཏན་མཐར་ཕྱིན། ལེགས་སྦྱར་བ། ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། སྤ་རོ།
དངོས་གྲུབ། དབུ་འཛི་ལས་རོགས། སྤུ་ན་ཁ་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ།
ཆོས་སྐྱིད་དོན་གྲུབ། རྫོང་ཁའི་མཁས་ཚོགས་འཐུས་མི། ཀུན་གསལ་རང་སྐྱོང་ལས་འཛི།
རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན། དབྱངས་ཅན་ཕུག་འབྲིང་རིམ་གོང་མའི་སློབ་གྲྭ། ཐིམ་ཕུག།
ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།
བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།

བ་གནོན་ གས་ ར་དང་ལས་ ང་།
བསྟན་འཛི་རྡོ་རྗེ། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།
ཚེརིང་། རྩ་གཞུང་འགོ་དཔོན། རྩ་གཞུང་དང་ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན།
ཕུརཔ་རྒྱལམོ། ཚན་རིག་ལས་རོགས་པ། ཁང་ཁུ་འབྲིང་རིམ་བར་མའི་སློབ་གྲྭ། སྤ་རོ།

་ི ཤོག་པར་རིས།
ཀརྨ་འགྱུར་མེད། བརྡ་དོན་འཕྲུལ་རིག་འགོ་དཔོན། སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས། ཐིམ་ཕུག།

vii

ཆེད་བ ོད།
འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ རྒྱལ་ཡོངས་སྐད་ཡིག་འདི་རྫོང་ཁ་ཨིན། རྫོང་ཁ་འདི་འབྲུག་མི་ག་ར་གིས་ཤེས་དགོཔ་དང་ ལག་ལེན་
འཐབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་འདི་གིས་ སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ཆོས་ཚན་ནང་ལུ་ཡང་ རྫོང་ཁ་འདི་ རྩ་བའི་ཆོས་ཚན་ ཁག་ཆེ་ཤོས་
ཅིག་ལུ་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་སློབ་སྟོན་འབདཝ་ཨིན།
རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་གྱི་ གཞི་རིམ་གོང་མ་དང་ འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་རྩ་གཞུང་ལུ་ ད་རེས་ ཐེངས་གསུམ་པའི་ ལེགས་པའི་
འགྱུར་བ་དེ་ སྦོམ་འབད་ར་འབད་དེ་ཡོད། དེ་ཡང་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ ལས་ འབྲིང་རིམ་བར་མ་དང་ གོང་མའི་ཆོས་ཚན་ལེགས་
སྒྱུར་འབད་ཡོད་མི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ཨིནམ་ལས་ འདི་གིས་ སློབ་རིམ་གོང་མའི་ ཤེས་ཡོན་གྱི་གཞི་འགྱམ་བཙུགསཔ་ཨིན།
རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ལེགས་སྒྱུར་འབད་དགོ་པའི་ གཞི་ཁུངས་ངོ་མ་འདི་ར་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་སྟེ་ མི་ཚེལུ་མཁོ་
བའི་ རིག་རྩལ་འཐོབ་ཐབས་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ བརྡ་དོན་ཚུ་ དུས་མཐུན་བཟོ་ཐབས་དང་ སློབ་
སྟོན་གྱི་གནས་ཚད་ རྒྱལ་སྤྱིའི་ཤེས་ཚད་དང་ དོ་མཉམ་བཟོ་ཐབས་ལུ་ཡང་ཨིན།
དེ་འབད་བ་ལུ་བརྟེན་ གཞི་རིམ་གོང་མ་དང་ འབྲིང་རིམ་འོག་མའི་ རྩོམ་རིག་དང་ སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་འདི་ནང་ སློབ་རིམ་སོ་
སོའི་གནས་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ ལྷག་རིག་རྩོམ་རིག་དང་ སྐད་ཡིག་དང་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ ཡིག་བསྐུར་རྣམ་གཞག་གི་དོན་ཚན་
ཚུ་ ཚུད་དེ་ཡོད། དེ་ཚུ་ཡང་ མི་ཚེལུ་མཁོ་བའི་འབྲེལ་ཡོད་ བརྗོད་དོན་མཁོ་ཅན་ཚུ་ལུ་ གཞི་བཞག་གི་ཐོག་ལས་བྲིས་ཏེ་ཡོད་
ནི་དེ་གིས་ སྐད་ཡིག་རིག་རྩལ་གྱི་གཞི་འགྱམ་ ཚུད་ཚུགསཔ་མ་ཚད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་ མནོ་རིག་གོང་འཕེལ་འགྱོ་ནི་ལུ་ཡང་
ཕན་ཐོགས་སྦོམ་འབྱུང་ཚུགས་པའི་ཡིད་ཆེས་ཡོད།
དེ་དང་འདྲཝ་ཅིག་འབད་ སློབ་སྟོན་འབད་ཐངས་ཚུ་ཡང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ བརྗོད་དོན་དང་གཅིག་ཁར་ རིག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་
འཐོབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་འདི་ གཙོ་བོ་སློབ་ཕྲུག་རང་རང་སོ་སོ་གི་ཉམས་མྱོང་ཐོག་ལས་ འཐོབ་དགོཔ་འབད་བཟོ་སྟེ་ཡོད། དེ་གི་
དོན་ལུ་ སློབ་སྟོན་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ཡང་ བྷུ་ལུམ་གྱི་རིག་སྟོབས་དང་ མི་ཚེལུ་མཁོ་ཆེ་བའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ སློབ་

vii

དཔོན་ལམ་སྟོན་དཔེ་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་རིམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་ལུ་བཟོ་སྟེ་ཡོད། དེ་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ སློབ་སྦྱོང་
ལས་དོན་ག་ར་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་གལ་ཆེ། དེ་མ་ཚད་ སློབ་ཕྲུག་དབང་པོ་རབ་ཚུ་ལུ་ རིག་པ་ཚད་མེད་རྒྱ་
སྐྱེད་འབད་ནིའི་ལམ་སྟོན་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གིས་ ག་དེ་དྲག་དྲག་བྱིན་དགོཔ་ཨིན།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་ཧོངས་ལས་ཡང་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་གསར་པའི་ དགོས་མཁོ་དང་འབྲེལ་བའི་ མཐུན་རྐྱེན་དང་རྒྱབ་
སྐྱོར་ཚུ་ ཅི་དྲག་གང་དྲག་བྱིན་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ནིའི་འབད་བརྩོན་བསྐྱེད་ནི་ཨིན། མཉམ་རུབ་ཀྱི་གྲུབ་འབྲས་དེ་ཚུ་ལུ་བརྟེན་
ཏེ་ ད་ལས་ཕར་ ཤེས་རིག་གི་གནས་ཚད་དང་ སྤུས་ཚད་ ཧེ་མ་ལས་ལྷག་པའི་ ཡར་དྲག་ལེགས་ཤོམ་འབད་བྱུང་སྟེ་ རྒྱལ་
གཞུང་གི་དམིགས་དནོ ་འགྲུབ་ཚུགས་པའི་ ཡིད་ཆེས་ཡོད།
རྫོང་ཁའི་ཆོས་ཚན་ལེགས་སྒྱུར་གྱི་ལཱ་ཤུལ་ དེ་ཅིག་ཐོན་མི་འདི་ལུ་ ཤེས་རིག་སློབ་གྲྭའི་ཤེས་ཡོན་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ རྩ་གཞུང་དང་
ཁྱད་རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱི་ འགོ་དཔོན་གྱིས་གཙོས་པའི་ ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གི་འགོ་དཔོན་ཚུ་དང་ སློབ་གྲྭ་ཁག་སོ་སོའི་
སློབ་དཔོན་ཚུ་ འབྲུག་རྒྱལ་འཛི་གཙུག་ལག་སློབ་སྡེའི་ ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭའི་ལེགས་སྦྱར་བ་ཚུ་དང་ རྫོང་ཁ་གོང་
འཕེལ་ལྷན་ཚོགས་ཀྱི་འགོ་དཔོན་ གཞན་གྲོས་སྟོན་དང་ མཉམ་རུབ་འབད་མི་ འབྲེལ་ཡོད་འགོ་དཔོན་ག་ར་ལུ་ ཤེས་རིག་ལྷན་
ཁག་གི་ཁ་ཐུག་ལས་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ཡོད། དེ་དང་འདྲཝ་འབད་ དཔེ་དེབ་འདི་ནང་ མཁོ་ཆེ་བའི་དོན་ཚན་ཚུ་འཐོབ་
པའི་དཔེ་དེབ་ རང་དབང་ཅན་གྱི་རྩོམ་པ་པོ་དང་ དཔེ་སྐྲུན་ཁང་ཚུ་ལུ་ཡང་ ངོས་ལེན་དང་བཅས་པའི་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་
ཡོད།
བཀྲིས་བདེ་ལེགས།
འཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ།
ཤེས་རིག་བློན་པོ།
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག།
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ོ ན་བ ོ ད།
༄༅། །ཨོ ྂ་ ་ ི། རབ་འ མས་ངོ་མཚར་ཤེས་ ་ ་མཚོའི་ཀློང་། ། མ་ད ོད་རིག་པའི་གྲུ་ཆེན་གོམ་གཅིག་གིས། །ཕ་
མཐར་སོན་པའི་ ོ་གྲོས་ནོར་ འི་གཏེར། ། ོལ་མཛད་ ེ་བ ན་འཇམ་དཔལ་ད ངས་ལ་འ ད། ། ེད་དཀའི་དལ་འ ོར་ ས་
ེན་ཐོབ་ ས་འདིར། །མེད་ཐབས་མེད་པའི་རང་ ལ་ཤེས་ འི་ནོར། །ལེན་ཐབས་ ོན་མེད་ ད་ཡིག་འ ི་ ོམ་གྱི། ། ོབ་དེབ་
བ ེ་བས་ ིན་གྱིས་དགའ་བས་ལོངས། །

ཞེས་མཆོད་པར་བརྗོད་པ་དང་ དངོས་པོ་ངེས་པར་སྟོན་པའི་ཚི་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ་ ཞུ་ནི་འདི་ཡང་ འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་
རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་ལེགས་སྒྱུར་གྱི་ སློབ་དེབ་གསར་རྩོམ་གྱི་གྲས་ལས་ སློབ་རིམ་༨ པའི་སྐད་ཡིག་དང་ རྩོམ་རིག་སློབ་དེབ་
འདི་ སྤྱི་ལོ་༢༠༠༦ གི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་ ཤེས་ཡོན་རྩ་གཞུང་བཀོད་རིས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་གི་དོན་
ལུ་ དེང་དུས་ཀྱི་དགོས་མཁོའི་འགྱུར་བ་དང་མཐུན་པའི་ རྩོམ་རིག་དང་སྐད་ཡིག་སློབ་དེབ་འབད་བཟོ་བཟོཝ་ཨིན། རྩོམ་རིག་དང་སྐད་
ཡིག་གི་སློབ་དེབ་འདི་ནང་ ཆོས་ཚན་ཁག་གཉིས་ལུ་དབྱེ་སྟེ་ཡོད། དཔེ་ཚན་དང་པའི་ནང་ ལྷག་རིག་རྩོམ་རིག་དང་ དཔེ་ཚན་གཉིས་པའི་
ནང་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་སྐོར་ལས་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། སློབ་རིམ་དེ་ཚུ་ནང་ཡོད་པའི་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དགོ་པའི་དོན་ཚན་ཚུ་ ག་
ར་བརྗོད་དོན་ལུ་གཞི་བཞག་སྟེ་བཟོ་ཡོདཔ་ཨིན།
དེ་ཡང་ རྩོམ་རིག་ཆོས་ཚན་འདི་ འབྲི་རྩོམ་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ དེང་རབས་ཀྱི་རྩོམ་རིག་ལམ་ལུགས་
ཀྱི་རིག་རྩལ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་ དམིགས་གཏད་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་ རང་ལུགས་སྔར་སྲོལ་རྩོམ་རིག་ལམ་ལུགས་ཚུ་ཡང་ ཤེས་ཚུགས་
པའི་དམིགས་གཏད་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། ལྷག་པར་དུ་ རྩོམ་རིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་ སློབ་དེབ་འདི་ནང་ སྦྱང་དགོཔ་ཡོད་པའི་ རིག་རྩལ་ཚུ་
གི་བརྗོད་དོན་འདི་ ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་གི་གཞི་འགྱམ་དང་འབྲེལ་བ་དང་ རང་མགོ་འདྲོང་ཚུགས་པའི་མི་ཚེི་ལཱ་གཡོག་དང་ རང་གི་ལུས་
ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་ བསམ་སྤྱོད་ཡར་དྲག་གཏང་ཐབས་ལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་གཞི་དོན་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད། དེ་གིས་སློབ་རིམ་བརྒྱད་པའི་སློབ་ཕྲུག་
ཚུ་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་མཁོ་བའི་ ཤེས་ཡོན་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་འཐོབ་ཚུགས་པའི་རེ་བ་ཨིན།
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དེ་བཟུམ་སྦེ་བརྗོད་དོན་དང་རིག་རྩལ་དེ་ཚུ་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱིས་
སྟོན་མི་རྐྱངམ་གཅིག་གིས་ ཚད་གཟུང་བའི་སློབ་སྦྱོང་མེན་པར་ བུ་དང་བུམོ་ རང་རར་སོ་སོ་གིས་ ཞིབ་འཚོལ་དང་དབྱེ་དཔྱད་ཀྱི་རིག་པ་
ཚད་མེད་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ས་ཡོད་པའི་གོ་སྐབས་དང་ ཁྱད་རིག་ཚུ་ཡང་ཚུད་དེ་ཡོད། འབྲི་རྩོམ་ཆོས་ཚན་ནང་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ ལོ་
རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་དང་ སྙན་རྩོམ་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་ བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་ བསླབ་བྱ་ དཔྱེ་གཏམ་ གསལ་
བཤད་ཚུ་དང་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ནང་ དངོས་སྲུང་ འཆར་སྲུང་ གང་རུང་གི་སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།
སྐད་ཡིག་ཆསོ ་ཚན་ནང་ ང་བཅས་རའི་སློབ་གྲྭ་ཚུ་ནང་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་སློབ་སྦྱོང་ངོ་མ་ སློབ་རིམ་༤ པ་ལས་ འགོ་
བཙུགས་ཏེ་ཡོདཔ་ལས་བརྟེན་ རྫོང་ཁའི་བརྡ་གཞུང་ནང་ལས་ གནས་རིམ་དང་བསྟུན་ཏེ་ ལྷབ་དགོཔ་གལ་ཆེ་བའི་རིགས་དང་ སློབ་ཕྲུག་
སོ་སོའི་ ལོ་ན་ཚོད་དང་བསྟུན་པའི་ ཤེས་ཚད་འོས་འབབ་ལུ་གཞི་བཞག་པའི་སྐད་ཡིག་དང་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཚུ་
བཙུགས་ཏེ་ཡོད། དེ་མ་ཚད་ སྐད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་ གནས་ཚད་དང་བསྟུན་པའི་ རྫོང་ཁ་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་གི་ ཡིག་བསྐུར་
རྣམ་གཞག་གི་ལག་ལེན་ཚུ་ཡང་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད། རིག་རྩལ་དེ་ཚུ་ སློབ་ཁང་ནང་ལྷབ་ནི་ཡོད་མི་ལས་ལྷག་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་རང་རང་
སོ་སོ་གིས་ དོན་གཉེར་གྱི་ཐོག་ལས་ ཤེས་ཡོན་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ འོས་འབབ་ཡདོ ་པའི་ལྷན་ཐབས་དང་ ཟུར་དེབ་ཚུ་ཡང་
གང་མང་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།
དེ་འབད་བ་ལུ་བརྟེན་ སློབ་དེབ་གསརཔ་འདི་གིས་ འབྲུག་གི་ན་གཞོན་ཚུ་ལུ་ དེང་དུས་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་མཁོ་ཆེ་བའི་ ཤེས་
ཚད་ཀྱི་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་ ངེས་གཏན་འཐོབ་ཚུགསཔ་འབད་ཡོད། དེ་གི་དོན་ལུ་ ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་སློབ་གཉེར་ལུ་ དང་འདོད་དང་ བརྩོན་ཤུགས་
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སློབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན། ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་འདི་ སྐད་ཡིག་གི་ རིག་རྩལ་
ཉན་ནི་ སླབ་ནི་ ལྷག་ནི་ བྲི་ནི་ ག་ར་གི་གཞི་རྟེན་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ལྷག་རིག་
དང་རྩོམ་རིག་གི་ སློབ་དེབ་ལོགས་སུ་ བཟོ་དགོ་མི་ཡང་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
རྩོམ་རིག་ལུ་ནང་གསེས་ དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོད་རུང་ ཤེས་ཚད་ གནས་རིམ་གསུམ་པའི་དོན་
ལུ་ འབྲི་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཀྱི་ རྩོམ་རིག་གསུམ་ལུ་ སློབ་སྦྱོང་
འབད་དགོཔ་འབད་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཅི། དེ་ནང་ལས་ འབྲི་རྩོམ་ལུ་ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་
རྩོམ་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གསུམ་དང་། སྙན་རྩོམ་ལུ་ ཞབས་ཁྲ་
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དང་བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་དང་དཔྱེ་གཏམ་ གསལ་བཤད་ལུ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཡོད་པའི་ཁར་ སྲུང་
དང་གཏམ་རྒྱུད་ སྲུང་ཐུང་ཀུ་ལས་ བརྗོད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་རུང་། རྗོད་ཐངས་འདི་ སྐྱོ་སི་སི་
དང་ འདྲོག་སི་སི་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་དང་ དགོད་བྲ་སི་སི་ཚུ་ལུ་ གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་
བཙུགས་ཏེ་ཡོད།
སློབ་ཚན་རེ་རེ་ནང་ལུ་ རྩོམ་རིག་གསུམ་ཆ་ར་ བཀོད་དེ་ཡོད་རུང་ རྩོམ་རིག་གསུམ་ཆ་
ར་གི་ བརྗོད་དོན་གཅིག་ལུ་ དམིགས་གཏད་འབད་དེ་ཡོད། བརྗོད་དོན་དེ་ཚུ་གིས་ རང་གི་
མི་ཚེི་ལཱ་གཡོག་ནང་ འབྲེལ་མཐུན་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ཕན་
ཐབས་ འབདཝ་ཨིན། སློབ་དེབ་འདི་དང་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ གནས་རིམ་༣ པའི་
ལྷག་རིག་དང་རྩོམ་རིག་གི་ ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་ཧྲིལ་པོར་ འཐོབ་ཚུགསཔ་ཡོདཔ་
ཨིན་ནོ།།
འ ི་ ོམ།
འབྲི་རྩོམ་ལུ་སྤྱིར་བཏང་ དངོས་འབྱུང་འབྲི་རྩོམ་དང་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་གཉིས་ཡོད།
དངོས་འབྱུང་འབྲི་རྩོམ་ ཟེར་མི་འདི་ དངོས་སུ་འབྱུང་མི་གནད་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་བཀོད་
མི་གི་འབྲི་རྩོམ། དཔེར་ན། རྒྱལ་རབས་བཟུམ་ཅིག་དང་ འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ ཟེར་མི་
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འདི་ སེམས་ཀྱིས་བཟོ་སྟེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་མི་གི་ འབྲི་རྩོམ་ དཔེར་ན། ཨམ་སྲིན་
མོ་གི་སྲུང་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ སླབ་ཨིན།
འདི་གཉིས་ ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་བྲི་རུང་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་འདི་ ཤེས་ཚད་གནས་
རིམ་༣ པའི་སྐབས་ལུ་ དབྱེ་བ་གསུམ་འབད་ཚུད་དེ་ཡོད། དེ་ཡང་ གོང་གསལ་འཆར་
སྣང་འབྲི་རྩོམ་གུ་ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་དང་ ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་གཉིས་བཀལཝ་ད་
གསུམ་འབད་ཡོད།
འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་ཟེར་མི་འདི། གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་བྲིཝ་ད། འདི་ག་དེ་སྦེ་
ཡོད་ག? ཡང་ན། ག་དེ་སྦེ་བྱུང་ཡི་ག? ཁ་གསལ་འབད་བཤད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ འབྲི་མི་
འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། འབྲི་རྩོམ་འདི་ ལྷག་མི་ཚུ་ལུ་ གཟུགས་རྣམ་ཚུ་ མིག་ཏོ་གི་དངོས་སུ་
མཐོང་དོ་བཟུམ་དང་། སྒྲ་ཡང་རྣམ་ཅོ་ཁར་ དངོས་སུ་ གོ་དོ་བཟུམ། དེ་ལས་ རེག་བྱ་ཚུ་
ཡང་ ལག་པ་གིས་ དངོས་སུ་རེག་མི་དང་ཁྱད་པར་མེད་པའི་ སེམས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ཚུ་
འཐོབ་ཚུགས་པའི་ ཚི་ཉམས་དང་ལྡནམ་ཅིག་ དགོཔ་ཨིན།
ལོ་རྒྱུས་འབྲི་རྩོམ་ ཟེར་མི་འདི། གནད་དོན་གཅིག་གི་སྐོར་ལས་ ལོ་རྒྱུས་ཅིག་བྲིཝ་ད།
འབྱུང་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ གོ་རིམ་དང་དུས་རིམ་གཉིས་ཆ་ར་ཡོདཔ་འབད་ བྲི་དགོ་པའི་
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ཁར། དེ་ཡང་ འགྲེལ་བཤད་འབྲི་རྩོམ་བཟུམ་འབད་ར་ གཞན་ལུ་ མྱོང་ཚོར་དངོས་བྱིན་
གྱི་ ཚི་ཉམས་དང་ལྡནམ་འབད་ བྲི་དགོཔ་ཨིན།
ན་ ོམ།
སྙན་རྩོམ་ལུ་ ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ ལེ་ཤ་ཡོད། ཤེས་ཚད་གནས་རིམ་༣ པ་འདི་ནང་
ཞབས་ཁྲ་དང་བློ་ཟེ་ རྩང་མོ་དང་གསལ་བཤད་ཚུ་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་འབད་བཀོད་
དེ་ཡོད། དེ་ཚུ་གི་གྱས་ཁ་ལས་ ཞབས་ཁྲ་དང་ བློ་ཟེ་རྩང་མོ་ཚུ་ ཚིས་བཅད་ཨིན་རུང་།
གསལ་བཤད་འདི་ ཚི་ལྷུག་དང་སྤེལ་མའི་གཟུགས་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ཚུ་ལུ་ སྙན་
རྩོམ་ ཟེར་སླབ་དགོ་མི་འདི་ སྙན་རྩོམ་ཚུ་ འབྲི་རྩོམ་གཞན་དང་མ་འདྲཝ་འབད་ དཔེ་
དང་དཔེ་ཅན་སྦྱར་ཏེ་ བཟོ་དོ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ཚི་ཚུ་ ག་མནོཝ་མ་བཙུགས་པར་ ཚི་
ག་ཧནམ་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ ཚིས་བཅད་འབད་ བཟོ་ནི་འདི་གིས སྙན་རྩོམ་ ཟེར་སླབ་
ཨིན།
ཞབས་ཁྲ་འདི་ལུ་ གཞུང་སྒྲ་ འབོད་སྒྲ་ རིག་གསར་ཟེར་ཡོད། དེ་ཚུ་ རང་རང་སོ་སོའི་
སེམས་ཀྱི་མནོ་དོན་ སྙན་ཚི་གི་ཐོག་ལས་ གདངས་འཐེན་ཏེ་ གཞན་སེམས་བཀུག་
ཚུགས་པའི་སྒོ་ལས་ ཡུལ་གོང་མ་ལུ་ མཆོད་པ་དང་ སྤྲོ་སྟོན་གྱི་དོན་ལུ་ལག་ལེན་འཐབ་
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ཨིན། དེ་མ་ཚད་ སྤྱིར་བཏང་ སྐད་ཡིག་དར་ཁྱབ་དང་ རང་སྲོལ་ཉམས་སྲུང་ འབད་
ཐབས་དང་། ལྷག་པར་དུ་ སློབ་གྲྭའི་གནས་སྐབས་ནང་། རང་ལུ་ ངག་རྩལ་འཐོབ་
ཐབས་ལུ་ གལ་ཆེ་བའི་ སྦྱོང་ལཱ་ཅིག་ཨིན།
བློ་ཟེ་འདི། རྫོང་ཁའི་སྙན་ཚི་གི་གཞི་རྟེན་ཨིན། རང་གི་སེམས་ཀྱི་འཆར་སྣང་ཚུ་ དང་
ཕུ་ལས་ར་ བློ་ཟེ་གི་ཐོག་ལས་ སླབ་སྲོལ་དར་ཁྱབ་བྱུང་སྟེ་ཡོད། བློ་ཟེ་གི་དབྱེ་བ་ལུ་
བསྟོད་སྨད་ དགག་སྒྲུབ་དང་ དགའ་སྐྱོ་ དྲི་བ་འདྲི་ལན་དང་ བསླབ་བྱ་ གནས་བཤད་
དང་ ལོ་རྒྱུས་ཀྱི་བློ་ཟེ་འབད་ ཡོད་མི་ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ རྫོང་ཁའི་མིང་ཚི་དང་ མིང་ཚི་
གི་གོ་དོན་ཚུ་ ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོཝ་ཨིན། དེ་མ་ཚད། རང་གི་ངག་རྩལ་ གོང་འཕེལ་གྱི་
དོན་ལུ་ ཨིནམ་ལས་ ཧེ་མ་ལས་ཡོད་མི་ བློ་ཟེ་ཚུ་ལུ་དཔྱེ་བལྟ་སྟེ་ རང་ལུ་ ནམ་ཁག་
ཆེཝ་ཅིག་ བློ་རིག་གིས་བཟོ་སྟེ་ སླབ་ཤེསཔ་འབད་ནི་ལུ་ སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
རྩང་མོ་འདི། ངག་རྩལ་གོང་འཕེལ་གྱི་ སྦྱོང་ལཱ་གཞན་མི་ཅིག་ཨིན། དེ་གིས་ མིང་ཚི་
དང་གོ་དོན་གསར་འཐེབ་ཤེས་ནི། རང་ལུགས་ཀྱི་ལམ་སྲོལ་དང་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་ བརྗོད་
པ་བཟོ་ནི་ཚུ་ལུ་ ཕན་ཐོགསཔ་ཨིན། འདི་ལུ་ཡང་ བློ་ཟེ་དང་ཅོག་འཐདཔ་འབད་ དགག་
སྒྲུབ་ རྩོད་འགྲན་དང་ བསྟོད་སྨད་ དགའ་སྐྱོ་ བསླབ་བྱ་ལ་སོགས་པའི་ རྩང་མོ་ཚུ་
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ཡོདཔ་ལས་ འདི་གིས་རྩོམ་རིག་གོང་འཕེལ་ གཏངམ་མ་ཚད་ རྩང་མོའི་མོ་བཏབ་ནི་གི་
རྩེདམོ་ཚུ་ཡང་ རྩེ་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན།
གསལ་བཤད་འདི། ད་རེས་ནངས་པར་ མང་ཤོས་ར་ ཚི་ལྷུག་ནང་ཞུཝ་ཨིན། ཧེ་མ་
འབདན་ རྩོམ་དང་བློ་ཟེ་གི་ཐོག་ལས་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ་དང་ བཀའ་དྲིན་ལེགས་སོ་ཞུ་
སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། གསལ་བཤད་ནང་ལུ་ དཔྱེ་གཏམ་ ལུང་འདྲེན་ བཙུགས་ཏེ་
སླབ་སྲོལ་ཡོདཔ་མ་ཚད། གསལ་བཤད་ཀྱི་ཚི་ ག་ཧནམ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་སྟེ་ བཙུགས་
དགོ་ནི་འདི་གིས་ སྙན་ངག་སྤེལ་མ་གི་གྲས་ལུ་ཚུདཔ་ཨིན་མས། གསལ་བཤད་ལུ་ རང་
གི་ངོ་སྤྲོད་དང་ གནས་ཚུལ་གསལ་བཤད་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ་
དང་། བཀའ་དྲིན་ལེགས་སོའི་ གསལ་བཤད་ལ་སོགས་པ་ དབྱེ་བ་ལེ་ཤ་ཡོད། དེ་ཚུ་
ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་། དང་པ། གསལ་བཤད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད། གཉིས་པ། ཞུ་དགོ་པའི་གནད་
དོན་གོ་རིམ། གསུམ་པ། མཇུག་ལུ་འདོད་གསོལ་ ཡངན། སྨོན་ཚི་གིས་བརྒྱན་ཏེ་ ཞུ་
དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ གྲ་སྒྲིག་ཡོདཔ་དང་མེདཔ་ དོན་ཚན་ཐོ་བཀོད་དང་ ཡིག་ཐོག་ཁ་
གསལ་བཀོད་ཐོག་ལས་ གསལ་བཤད་ཞུ་ནི་གི་ སྦྱང་བ་ཚུ་འཐོབ་དགོཔ་ཡོད།
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ང་དང་གཏམ་ ད།
སྲུང་དང་གཏམ་རྒྱུད་ཟེར་མི་འདི། རྩོམ་རིག་གི་ དབྱེ་བ་ཅིག་ཨིན། སྲུང་ཐུང་ཀུ་ ཟེར་མི་
འདི། གནད་དོན་ཅིག་གི་སྐོར་ལས་ སྐབས་དོན་ཅིག་གི་འབྱུང་རིམ་ཡོདཔ་འབད་ བཤད་
མི་འདི་ཨིན། སྲུང་ལུ་ ལྷ་སྲུང་ འདྲེ་སྲུང་ དམག་གཏམ་ཚུ་དང་ མི་དང་སེམས་ཅན་གྱི་
སྲུང་། སྲིན་མོ་དང་རོ་ལང་ ལ་སོགས་པའི་སྲུང་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན།
སྲུང་དེ་ཚུ་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ གནས་ དུས་ སྲུང་གཞི་ བརྗོད་དོན་ སྲུང་རྩེདཔ་ རྙོགས་
གཞི་ ཚོར་ཤུགས་ ཞི་ཐབས་ཀྱི་ ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ཚང་དགོཔ་ཨིན།
སྲུང་གི་བརྗོད་དོན་འདི་གིས་ ང་བཅས་རའི་མི་ཚེལུ་ ཁག་ཆེ་བའི་ཉམས་མྱོང་ གང་རུང་
ཅིག་སྟོནམ་ཨིན་རུང་། བཀོད་ཐངས་འདི་ ཐབས་རྡུགས་སི་སི་དང་སྐྱོ་སི་སི་ དགོད་བྲ་སི་
སི་དང་རྔམ་སི་སི་ ངལ་རངས་ཏོག་ཏོ་དང་ཧ་ལས་སི་སི་ འདྲོག་སི་སི་དང་གཡང་ཟ་སི་
སི་ ལ་སོགས་པའི་ཁྱད་ཉམས་དང་ལྡན་པའི་ སྤྲོ་བ་ཅན་ཅིག་འབད་དགོཔ་ཨིན།།
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ག་རིག་དང་ ོམ་རིག་གི་གནས་ཚད།
སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།
༡. རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་དང་ཡིག་རིགས་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྗོད་སྒྲ་ གཅད་མཚམས་ ཚི་
མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་དང་མཐུན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།
༢. ཆོས་སྐད་ནང་ཡོད་པའི་ ཡིག་ཆ་དང་ དཔེ་ཆ་ཚུ་ལྷག་ཚུགས་དགོ།
༣. རྫོང་ཁའི་ནང་ཡོད་པའི་ དངོས་རྩོམ་དང་ འཆར་རྩོམ་གྱི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ལྷག་
སྟེ་ གོ་བ་ལེན་ཚུགས་དགོ།
༤. གོ་དོན་ལེན་ནིའི་དོན་ལུ་ ལྷག་ཐངས་ཀྱི་ཐབས་ཤེས་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ།
༥. རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ བསྐྱར་ཞིབ་ འབད་ཚུགས་དགོ།
༦. རྩོམ་རིག་མ་འདྲཝ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་ཚུགས་དགོ།
༧. ལྷག་ནི་ལུ་ གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་ མི་ཚེི་ནང་ ལྷག་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་
ཚུགས་དགོ།
༨. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ ཆོས་དང་ལམ་སྲོལ་ལུ་ རྩིས་མཐོང་གི་བསམ་སྤྱོད་ཤེས་ཡོན་དང་ ཆོས་
སྲིད་ཀྱི་བྱ་གཞག་ཚུ་ལུ་ རྣམ་དཔྱོད་ཀྱི་ཤེས་རབ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ།
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བོ ་ ངོ ་ལས་དོན།
༡. སློབ་རིམ་བདུན་པ་ནང་ལྷབ་མི་ ལྷག་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་
ཚུགས་དགོ།
༢. ཚིས་བཅད་དང་ ཚི་ལྷུག་ གཉིས་ཀྱི་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལྷག་ཚུགས་དགོ།
༣. འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་། རྒྱུད་སྐུལ་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་ཚུགས་
དགོ།
༤. རྩོམ་རིག་ཚུ་ལྷག་སྟེ་ དེ་ནང་གི་གནད་དོན་བཟང་ངན་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ སྤང་བླང་ འབད་ཚུགས་
དགོ།
༥. ཞབས་ཁྲ། བློ་ཟེ། དཔྱེ་གཏམ་/ལུང་འདྲེན། གསལ་བཤད་ ཚུ་ལྷག་སྟེ་ སྙན་རྩོམ་གྱི་ཡོན་ཏན་
འཐོབ་ ཚུགས་དགོ།
༦. ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་གི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ནང་ སྒྲ་གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞེ་
ས་དང་ ཕལ་སྐད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༧. ཚི་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚི་གི་གོ་དོན་ འཚོལ་ཚུགས་དགོ།
༨. ས་ཁྲ་དང་ཐིག་སྒྲོམ་ ཐིག་ཁྲམ་ཤད་ཁྲམ་པར་ཁྲམ་སྒོར་ཁྲམ་ཚུ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ བརྡ་སྒྱུར་ འབད་ཚུགས་
དགོ།
༩. བདུན་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚི་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏེ་ སྡོམ་༡༠༠༠ ལྷག་
སྟེ་ཧ་ གོ་ཚུགས་དགོ།
༡༠. ལྷག་ནི་གི་ དཔེ་དེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠ ལྷག་སྟེ་ གོ་དོན་ལེན་ནི། བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི། བཅུད་དོན་
བཏོན་ནི་ཚུ་ འབད་ ཚུགས་དགོ།
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ོབ་ཚན་༡ པ།

༢༠༢༡

བ ོད་དོན་ གདམ་ཁ།

གདམ་ཁ་འདི་ ང་བཅས་མི་ག་ར་ལུ་ རང་བཞིན་བསོད་ནམས་ཀྱིས་འཐོབ་པའི་ནོར་བུ་
ཅིག་ཨིན། གདམ་ཁ་ལེགས་ཤོམ་རྐྱབ་མ་ཤེས་པ་ཅིན་ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་གྱོང་
རྒུད་ སྦོམ་ཕོགཔ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དང་པ་ར་ ཁྱོད་ལུ་ཆ་རོགས་ བརྒྱ་དང་
སྟོང་གི་ནང་ལས་ ཆ་རོགས་ལེགས་ཤོམ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཤེས་དགོ། ལྷག་པར་དུ་མི་
སེར་དམངས་གཙོའི་ གཞུང་སྐྱོང་ལམ་ལུགས་ནང་ལུ་ རང་གི་འགོ་འཁྲིད་པ་ མི་སྡེའི་
འགོ་འཁྲིད་པ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་འགོ་འཁྲིད་པ་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ཚུ་གི་ རང་དབང་ཧྲིལ་
པོར་ མི་སེར་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་ ལག་པར་ཡོད། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དོན་དག་ཆུང་ཀུ་
རང་ལུ་མཁོ་ཆས་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་དབུ་འཁྲིདཔ་
དང་ མཐར་ཐུག་གཏན་གྱི་བདེ་བ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ གདམ་ཁ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་
དབང་ཚད་རང་ལུ་ཡོདཔ་དང་ འཕྲལ་ཕུགས་ག་དྲག་ བརྟག་ཞིབ་འབད་དེ་ གདམ་ཁ་
མ་འཛོལ་བར་ རྐྱབ་ཚུགསཔ་འབད་ནི་གི་ ཤེས་ཡོན་ཚུ་ སྟོན་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།།
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བརྗོད་དོན་དང་པ། གདམ་ཁ་འདི་

༢༠༢༡
ལྷབ་ནི་དང་འབྲེལ་ཏེ་

གཤམ་འཁོད་ལྷག་དེབ་དང་ ལྷན་

ཐབས་ལྷག་དེབ་ཚུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གྱི་ལམ་སྟོན་དང་འཁྲིལ་ལྷག་སྟེ་ བརྗོད་དོན་འདི་དང་འབྲེལ་བའི་
རྩོམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ ཡར་རྒྱས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།

ག་དགོ་པའི་ ག་དེབ་ཀྱི་མིང་།

༡- གཟའ་སྐར་བཟང་ངན། (ལྷག་དེབ་)
༢- ཐག་ཆུང་ངན་པ།(ལྷན་ཐབས)

དེ་མ་ཚད། དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་
ལས་ ལྷག་ནི་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བརྩོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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༡.

༢༠༢༡

མི་ཚེ་འཚོ་ཐབས།
མི་ཚེའི་ནང་ ་གཡོག་འདི་ གཙོ་བོ་ར་ ཡོན་ཏན་དང་ རིག་ ལ་ ་བ ེན་དགོ་པའི་ ོར་ལས་ ཤེས་ནི་དང་
འ ི་ ག་གི་རིག་ ལ་ འཐོབ་ཐབས་ ་ འདི་ནང་བཀོད་དེ་ཡོད་མི་ མིང་ཚིག་ ་གི་ ེབ་ ོར་ ་ཤེས་ གས་དགོ།

༉ སློབ་ཕྲུག་ བཀྲ་ཤིས་ཟེར་མི་འདི་ སློབ་རིམ་བརྒྱད་པའི་ནང་ ལྷབ་མི་ཅིག་ཨིན་
མས། ཉིནམ་ཅིག་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཉིན་མ་གི་ལྟོ་ལུ་གཏངམ་ད། ཁྱིམ་ནང་ལས་ལྟོ་བཅིངས་ཏེ་
འབག་འོང་མི་ ལྟོ་ཧོད་འདི་འབག་སྦེ། ཁོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ མེ་ཏོག་ལྡུམ་རའི་ཟུར་ཁར་
ཤིང་གི་རྩ་བར་སོང་སྦེ་ ལྟོ་ཧོད་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་ ལྟོ་བཟའ་ནི་འབདཝ་ད།
ཁོ་གི་མནོ་བསམ་ལུ་ ང་དུས་ཅི་སློབ་རིམ་བརྒྱད་པའི་ནང་ ལྷབ་དོ། སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ཚང་
པ་ལུནི་ ལོ་༢ བ་ལྷགཔ་སྡོད་མི་དགོ་པས། སློབ་རིམ་བཅུ་པ་འདི་ མཐར་འཁྱོལ་ཞིནམ་
ལས། འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་བཟོ་རིག་༡༣ སྤེལ་ཁང་གཉིས་ཡོད་མི་ལས་ བཀྲ་ཤིས་
གཡང་རྩེ་ བཟོ་རིག་སྤེལ་ཁང་ནང་ ལྷ་རིས་སྡེ་ཚན་ནང་ འཛུལ་ཞུགས་འབད་དགོ་ནི་
མས། སྤེལ་ཁང་འདི་ནང་ ལྷ་རིས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ ལོ་ངོ་ལྔ་གི་རིང་ མཐར་ཕྱིནམ་འབད་
ལྷབ་སྟེ་ ལྷ་འབྲི་མཁས་པ་ དྲག་ཤོས་ཨང་དང་པ་འཐོན་ཚུགསཔ་ འབད་ནི་ཨིན། ཨང་
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༢༠༢༡

དང་པ་འཐོན་ཚུགས་པ་ཅིན་ ངེའི་ཕམ་ཚུ་ཡང་ ངལ་རངས་དང་ རོགས་ཀྱི་གདོང་ཁར་
དཔའ་སྐྱེད་སྐྱེད་འབད་ སྡོད་ཚུགས་ནི་མས།
སྤེལ་ཁང་འདི་ནང་ལས་ མཐར་འཁྱོལ་ ཚར་ཞིནམ་ལསནི་ འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་འདིའི་ ས་
གནས་མཐའ་དབུས་མེད་པར་ ནང་པ་སངས་རྒྱས་པའི་ ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ དར་ཏེ་ཡོདཔ་
ལས་ སྐུ་ཐང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ མཁོ་མངག་འབད་མི་ཡོད། དེ་མ་ཚད། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ལས་
ཕར་ ལྟ་བཤལ་དང་ གཞུང་དོན་ལུ་འགྱོཝ་ད་ ངོ་ཤེས་འདྲིས་ཤེས་ཅན་གྱི་ ཆ་རོགས་ཚུ་
ལུ་ ཁྱོསམ་འབག་ནི་གི་དོན་ལུ་ཡང་ སྐུ་ཐང་མ་འདྲཝ་ཚུ་ མཁོ་འདོད་བཀོད་མི་ ལེ་ཤ་
འཐོནམ་ཨིན་མས།
དེ་མ་ཚད། རྒྱལ་ཁབ་ཞི་བདེའི་དོན་ལུ་ འབྲུག་གཞུང་དང་ གོངམ་སྐུ་བསོད་ཅན་ཚུ་གིས་
མཐོང་གྲོལ་ བཞེངས་ནི་གི་ལཱ་ཡང་ འབད་མ་ཚར་བར་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་གོཝ་
མས། དེ་ཁར་ དགེ་སེམས་ཅན་གྱི་ མི་ཚུ་གིས་ཡང་ ལྷ་ཁང་དགོན་སྡེ་ ཉམས་བཅོས་
དང་ གསར་བཞེངས་ འབད་ནི་ཡོདཔ་ལས་ ཤིང་ཚོན་གཏང་ནི་དང་ གྱང་གུ་ལྡེབས་རིས་
བྲི་ནི་ཚུ་གི་ལཱ་ ལེ་ཤ་འཐོན་ནི་ཡོད་མི་ཚུ་ ཁག་འབག་གི་ཐོག་ལས་ བྱིན་དོ་ཡོད་པའི་
ལོ་རྒྱུས་ཡང་ ལེ་ཤ་འདུག།
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༢༠༢༡

ད་རེས་ནངས་པ་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ལས་ཕར་ཡང་ ནང་པའི་ཆོས་ཀྱི་བསྟན་པ་ དར་
ཁྱབ་འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས་ ལྷ་འབྲིཔ་མཁསཔ་ཚུ་ གནམ་གྲུ་ནང་ འཕུར་འགྲུལ་འབད་དེ་
རྒྱུ་སྟོབས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ ཕྱི་རྒྱལ་ཚུ་ལས་ཕར་ཡང་ འཕྲལ་འཕྲལ་ར་འགྱོ་ནི་གི་གོ་
སྐབས་ འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་ལས། ལཱ་གཡོག་མེད་པར་ དལཝ་ ཟེར་མི་འདི་ སྡོད་ནི་གི་
དཔེ་ར་ མི་སྲིད་ནི་མས།
དེ་བཟུམ་མའི་ ལཱ་བྱེལ་སྦོམ་ འཐབ་དགོ་པའི་བསྒང་ལས་ འཇིག་རྟེན་འདི་ནང་ ཕོ་ཡ་
གཅིག་གིས་ གནམ་ ནངས་མི་ཚུགས། དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་། འཇིག་རྟེན་མ་འཕྱི། དམ་
ཆོས་མ་ཧ། ཟེར་དོ་བཟུམ་ རང་དང་བསྟུན་པའི་ གཉེན་གྲོགས་ཅིག་དང་བསྡོམས།
བར་ན་བུ་གཞིས་ཚུ་སྦོམ་ཐལ། དེ་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་བཙུགས་ཏེ་ ཨ་ལོ་ཚུ་ ལོ་ཕྱེད་དང་
དགུན་གྱི་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ ལྷ་འབྲི་ལྷབ་སྦྱང་ འབད་བཅུག་ནི་དང་། གཡོག་ལཱ་
གཞན་ ཐགས་འཐག་ནི་ཚུ་སྟོན་བྱིན་ཏེ་ མི་ཚེདགའ་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ལུ་ གནས་ཏེ་སྡོད་ནི།
དེ་ལས་ ང་བཅས་བཟའ་ཚང་༢ ཆ་རའི་ ཕམ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཞབས་ཏོག་ལེགས་ཤོམ་འབད་
ཞུ་ནི་དང་། དུས་བཟང་ཚུ་ལུ་ ལྷ་ཁང་མགོན་ཁང་ཚུ་ནང་ གནས་སྐོར་དང་དཀར་མེ་ཕུལ་
བར་འགྱོ་ནི། ཟེར་ ལྷ་ཁང་གཅིག་ནང་སོང་སྟེ་ ཕྱག་དང་དཀར་མེ་ཕུལ་ སྙན་དར་ཕུལ་
ཏེ་ སྨོན་ལམ་ བཏབ་ཞིནམ་ལས། ལོག་ འོངམ་ད་ སྒོ་ཁ་གི་ཆོས་དྲིལ་ ཏང་ཟེར་
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གསིལཝ་ཅིག་ ཆོས་དྲིལ་གྱི་སྐད་དེ་ རྣམ་ཅོ་ཁར་མ་འདྲཝ་ཅིག་འབད་ གོ་བའི་སྣང་བ་
ཤརཝ་ད་ འབད་ཚེ ཆོས་དྲིལ་མེན་པར་ སློབ་གྲྭའི་ཐུན་ཚད་༥ པ་འགོ་བཙུགས་ནི་གི་
སྔོན་བརྡ་ཀྲིང་ཀྲིང་གི་ སྐད་ཨིནམ་ཚོར་ནུག།
དེ་བསྒང་ལསནི་ ཁོ་ལྟོ་བཟའ་ནིའི་ རང་དབང་མེད་པར་ ལོག་སློབ་ཁང་ནང་ འཛུལ་
དགོཔ་ཐོན་ནུག། ཟེར་ཨིན་པས་གོ།
ོང་ །

ི་བ།

༡- བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ ཁོ་རའི་མི་ཚེ འགོ་བཙུགས་ནི་གི་དོན་ལུ། དང་པ་ གཏང་མི་
བྲིས།
༢- གཉེན་གྲོགས་ བསྡོམས་ཞིནམ་ལས། འབད་ནི་ཨིན་པའི་ མ་འོངས་འཆར་གཞི་
ཚུ་ གྲལ་འབེབས་ ག་ཅིའི་ནང་ལས་ འཐོནམ་མས་གོ? འཆར་གཞི་ཚུ་ བཏུབ་
མ་བཏུབ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ འཕྲི་སྣོན་འབད།
༣- བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་ ལྷ་འབྲི་ སྦྱངས་ཞིནམ་ལས། ཁྱད་རིག་ ཚོང་འབྲེལ་གྱི་གོ་
སྐབས་མཐོང་མི་གི་ སླ་ལས་དྲག་ཤོས་ ག་འདི་འོང་ནི་མས་ག? དྲག་ཤོས་འདི་
དང་པ་འབད་བཀོད་ཞིནམ་ལས། རིམ་པ་བཞིན་ གོ་རིམ་སྒྲིགས།
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༤- ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། བྱ་ཚི་ བྱིན། ཕྱེས། བསྡོམས། བྲིས།
བཞེངས། ཚུ་གི་ མ་འོངས་པའི་ ཡིག་སྡེབ་འཚོལ་ཏེ་བྲིས།
༥- ངོ་ཤེས་འདྲིས་ཤེས། རྒྱུ་སྟབོ ས། ལྷབ་སྦྱང་། མཁོ་མངག། ཚུ་གི་ རྗོད་ཚི་
བཟོ།
༦- འཇིག། འཕྱི། ཆོས། འདྲིས། མཛོད། སྟོབས། བསྡོམས། སྦྱང་། སྒྲིགས།
སྦྱངས། ཟེར་མི་ཚུ་གི་ སྔོན་འཇུག། རྗེས་འཇུག། མིང་གཞི། མགོ་ཅན་
འདོགས་ཅན། ཡང་འཇུག། དབྱངས་སོགས་ སོ་སོར་ཕྱེས།
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༢. བགོ་བཤའ།
དངོས་ ་ལག་ལེན་འ ང་མི་ ་ གཙོ་བོར་ག ང་དགོཔ་དང་ད ེ་ད ད་ཀྱི་ རིག་ ལ་འཐོབ་ཐབས་ ཚིག་མཚམས་
བཅད་དེ་ ག་ནིའི་རིག་ ལ་ ཡར་ ེད་དོན་ ་དང་ མིང་ཚིག་ ་ ེབ་དང་ གས་ཏེ་འཐེབ་ཤེས་ཐབས་ ་ཨིན།

༉ ཧེ་མ་ གཡུས་ཚན་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ནང་ དབང་པོ་དང་ བཟང་ལ་ ཟེར་མི་གཉིས་
ཆུང་ཀུའི་ བསྒང་ལས་ར་ ཆ་རོགས་འབད་སྡོད་དེ་ ཡུན་རིངམོ་སོང་ནུག། ཁོང་གཉིས་
གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ བརྩེ་གདུང་དང་དག་སྣང་བསྐྱེད་དེ བཟའ་ནི་
དང་ གྱོན་ནི་ཚུ་ ག་ཅི་ཐོབ་རུང་ གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་བཟའ། གྱོན་
སྦེ་ འཆམ་ཏོག་ཏོ་ སྡོད་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་པས།
ཨིན་རུང་། ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཁོང་གཉིས་ གཡུས་ཚན་གཞན་ཅིག་ཁར་ བཤལ་
འགྱོ་བའི་ལམ་ཁར།
བཟང་ལ་གིས། དབའི་ལྟོ་ཚང་ ང་བཅས་གཉིས་ཀྱིས་ ལམ་ཁ་ལས་ གསེར་ཀྲམ་གསུམ་
འཐོབ་པ་ཅིན་ དགའ་ནི་མས་སྨོ་?
དབང་པོ། ང་བཅས་གཉིས་ལུ་ གསེར་ཀྲམ་གསུམ་འཐོབ་པ་ཅིན་འདི་ དགའ་ནི་
མས། དེ་འབདཝ་ད། བགོ་བཤའ་ ག་དེ་སྦེ་རྐྱབ་ནི་?
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བཟང་ལ། འ་་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནི་འདི་ འཇམ་ར་འཇམ།
དབང་པོ། འདི་ ག་དེ་སྦེ་?
བཟང་ལ། གཅིག་ང་ལུ་ གཅིག་ཁྱོད་ལུ་ གཅིག་ང་ལུ་ འབདཝ་ད་ སྟབས་བདེ།
ཟེར་སླབ་ད།
དབང་པོ། དེ་འབདན་ ང་ལུ་གཅིག་དང་ ཁྱོད་ལུ་གཉིས་འབད་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། འདི་རྩ་
ལས་ར་མི་བཏུབ།
ཟེར་སླབ་ནུག།
བཟང་ལ། ང་ལུ་ གཉིས་མེན་ ཝའེ་ ང་བཅས་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ རེ་རེ་ཨིན། དང་པ། ང་
ལུ་གཅིག། གཉིས་པ། ཁྱོད་ལུ་གཅིག། གསུམ་པ། ང་ལུ་གཅིག་འབདཝ་ད། བཏུབ་
པས་མེན་ན?
ཟེརཝ་ད། དབང་པོ་གི་སེམས་ཁར་ མ་འབབ་པར་ ཕར་སླབ་ཚུར་སླབ་སྦེ་ འཐབ་འཛི་
འབད་སྡོད་པའི་བར་ན་ རྒན་ཤོས་ཅིག་ལྷོད་དེ།
རྒན་ཤོས་ཀྱིས། ཁྱེད་གཉིས་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ མ་འགྲིགཔ་སྨོ་?
དབང་པོ། ང་བཅས་གཉིས་ གསེར་ཀྲམ་གསུམ་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནིའི་སྐོར་ལས་ ཨིན།
ཟེར་སླབ་ནུག།
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རྒན་ཤོས། དེ་འབདན། གསེར་ཀྲམ་གསུམ་འདི་ ནཱ་འབག་ཤོག་ ང་གིས་བགོ་བཤའ་
རྐྱབ་བྱིན་གེ།
ཟེར་སླབ་ད།
དབང་པོ། ད་ལྟོ་ནཱ་འདི་ ང་བཅས་གཉིས་ལུ་ གསེར་ཀྲམ་གསུམ་འདི་ ཕར་བཞག་
གསེར་ཀྲམ་ གཅིག་ཡང་མེད།
རྒན་ཤོས། ཏེ་་ ག་ཅི་འབད་ འཐབ་སྨོ་?
བཟང་ལ། ག་དེམ་ཅིག་འབད་ ལམ་ཁ་ལས་ འཐོབ་པ་ཅིན། བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནིའི་སྐོར་
ལས་ མ་འགྲིགཔ་ཨིན།
ཟེར་སླབ་ད། རྒན་ཤོས་འདི་ཧ་ལས་ཏེ།
རྒས་ཤོས། གསེར་ཀྲམ་ འཐོབ་ར་མ་འཐོབ་ལས་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནིའི་སྐོར་ལས་ མ་
འགྲིགས་མི་འདི་ དཔེ་མ་སྲིད་པའི་ ལཱ་ཅིག་ཨིན་མས།
ཟེར་སླབ་སྦེ། འདི་ཁ་ལས་ ཡར་སོ་ནུག། ཁོ་ རྒྱབ་ཐལ་ཞིནམ་ལས་ཡང་ ཁོང་ར་
གཉིསནི་ དོ་རུང་འཐབ་འཛི་ ཡུན་རིངམོ་འབད་ར་ འབད་ཞིནམ་ལས་ མི་ཚེགཅིག་
ནང་ ཁ་སླབ་ར་མེདཔ་ ཡར་སོ་ནུག།
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ོང་ །

༡- མི་སྡེའི་བར་ན་ མཐུན་ལམ་མེད་པ་ཅིན་ དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་འོང་ནི་མས་གོ?
༢- སྲུང་འདི་ནང་ ལུ་ གསེར་ཀྲམ་ མ་འཐོབ་ལས་ བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ནིའི་བློ་སླབ་
མི་འདི་ འོས་འབབ་འདུག་ག?ག་ཅི་འབད?
༣- ནཱི་བཟུམ་ ལོ་རྒྱུས་ གཞན་ཡང་ གོ་ཡོད་པའི་ ལོ་རྒྱུས་ཅིག་བྲིས།
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༣. བ བ་ །
མིང་ཚིག་ ེབ་དང་ གས་ཤེས་ནི་དང་ ོ་ཟེ་འ ི་ཐངས་ ག་ཐངས་ཀྱི་ རིག་ ལ་ ང་ཐབས་ །

འ ག་ཙན་དན་བཀོད་པའི་ ལ་ཁབ་ནང་།། ལོ་མེ་ཕག་གནམ་ལོ་ཚེསཔ་དང་འ ེལ།།
གནམ་ ིན་མེད་ ོ་བསངས་ཡངས་པའི་ནང་།། འ ག་ ད་དེ་ ར་ ར་ ིར་བའི་ཚེ།།
ང་ ོ་ཡི་ཁུ་ ག་ ོན་མོ་གིས།། བ བ་ ་གི་ ོ་ཟེ་བ ར་གེ་ནོ།།
ཝའེ་ག ས་ཀྱི་ ག་ཤར་གཞོན་པ་ །། རོགས་སོ་ནམ་ ་ ེལ་འཐབ་པའི་ ས།།
རང་མདའ་ ེད་ ོ་ ེད་འབད་མ་ ོད།། རང་མདའ་ ེད་ ོ་ ེད་འབད་ ོད་ན།།
རོགས་བང་མཛོད་འ ་གིས་གང་བའི་ཚེ།། རང་ཕོཝ་འདི་ ོགསཔ་འབད་ ས་ཉེན་ཡོད།།
ཝའེ་ག ས་ཀྱི་ ན་ ང་ ་མོ་ །། རོགས་ཐགས་ ་བལ་ ་འབད་བའི་ ས།།
རང་ག ས་ ོད་ག ས་ ད་བཤལ་མ་ ོད།། རང་ག ས་ ོད་ག ས་ ད་བཤལ་ ོད་ན།།
རོགས་སེར་ཁྐྲ་དམར་ཁྐྲ་གྱོན་པའི་ཚེ།། རང་རས་ ང་ནང་ན་ ས་ཉེན་ཡོད།།
ཝའེ་ ོབ་ ག་ན་གཞོན་ཕོ་མོ་ །། རོགས་ ི་ནང་ཡོན་ཏན་ ང་པའི་ཚེ།།
སེམས་དགའ་བའི་ ོགས་ ་ཆགས་མ་ ོད།། རང་དགའ་བའི་ ོགས་ ་ཆགས་ ོད་ན།།
རོགས་ཡོན་ཏན་མཁས་པར་འགྱུར་བའི་ཚེ།། རང་གཅེས་གཅེས་འབག་ ེ་ ས་ཉེན་ཡོད།།
ོ ང་ །
༡- བ བ་ ་འདི་ ོམ་ཚིག་འ ་དང་ཚིགས་བཅད་ ག་དེམ་ཅིག་འབད་མི་ ཨིན་མས་གོ?
༢- བ བ་ ་དེ་ ་གིས་ བ ད་དོན་ ག་ཅི་བཏོནམ་ཨིན་ན?
༣- བ བ་ ་འདི་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ ཚིགས་བཅད་གཅིག་ གསར་ ོམ་འབད།
༣- ཚིགས་བཅད་བཞི་པའི་ ོ་ཟེ་འདི་གིས་ བ ད་དོན་ ག་ཅི་བཏོནམ་ ོ?
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༤. ཕན་པའི་ །
ཕན་སེམས་ བ ེད་དགོཔ་ཤེས་ནི་དང་ མི་ཚེ་དང་འ ེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ གསརཔ་ ་ཤེས་
ནི་དང་ འ ི་ ོམ་གྱི་ཁྱད་ མ་ ་ ཧ་གོ་ཐབས་ །

༉ ང་བཅས་ར་འཛམ་གླིང་ནང་ མི་ཨིནམ་འདྲན་འདྲ་འབད་རུང་ ཚེཧེ་མའི་ལས་ལུ་
བརྟེན་ཏེ་ ལ་ལུ་བཟའ་མ་ཚར་ འཐུང་མ་ཚར་བའི་ མི་ཕྱུགཔོ་ལུ་སྐྱེས། ལ་ལུ་ཅིག་ ད་
ལྟོ་བཟའ་ནི་ཡང་ མ་ལང་མི་ མི་སྤྱང་ཀ་ལུ་སྐྱེས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན། བཟའ་ནི་འཐུང་ནི་དེ་
མ་ལང་པའི་བསྒང་ལས་ མི་ཚུ་ནང་དོག་སྟེ་ ལཱ་བཟང་ངན་ ག་ཅི་བཟུམ་ལུ་ཡང་ འཚེ་
ནི་མེདཔ་འབད་ འགྱོཝ་ཨིན་པས།
ད་རེས་ནངས་པར་ ཁྲོམ་ཁ་ལས་ ཅ་ལ་ཨརཝ་རྐུ་མི་དང་ བཀྲ་མ་ཤིསཔ་འབད་མི་ མང་
སུ་འཐོན་མི་འདི་ བསླབ་བྱ་དུས་ཚོད་ཁར་ གོ་བ་བརྡ་སྤྲོད་འབད་མ་ཚུགས་པའི་ སྐྱོན་
དང་། ལ་ལུ་ཅིག་ གྱོན་ནི་གི་གོ་མེད། བཟའ་ནིའི་ལྟོ་མེད་པར་ ནང་དོག་སྟེ་འབདཝ་ཨིན།
ང་བཅས་ར་ འཛམ་གླིང་ནང་ སྡོད་པའི་སྐབས་ རྒྱུ་ནོར་ག་དེ་ཅིག་ཡོད་རུང་ ཤི་བའི་
སྐབས་ འབག་འགྱོ་ནི་མེད། རྒྱུ་ནོར་གེ་ར་ འཛམ་གླིང་ནང་ བཀོ་བཞག་སྟེ་འགྱོ་དགོཔ་
ཨིན།
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དེ་འབད་ཞིནམ་ལས། ད་ལྟོ་སྡོད་པའི་སྐབས་ འཚོ་བ་བསོད་སྙོམས་ལུ་བཞུགས་མི་ བླམ་
ཆོསཔ་ལེ་ཤ་ཡོད་མི་དང་། རྒྱུ་ནོར་མེད་མི་ མི་སྤྱང་ཀ་ཚུ་ལུ་ བྱིན་ཏེ་འབད་བ་ཅིན།
གནམ་མེད་ས་མེད་ལེགས་ཤོམ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད། རང་གི་ཁྱིམ་ཚང་དང་ མཐའ་
འཁོར་ལུ་ཡོད་མི་ མི་ཉམ་ཆུང་ཚུ་ལུ་ ན་ནི་ཚ་ནི་རེ་འབྱུངམ་ད་དང་། ཁྱིམ་མེ་རྐྱེན་ཤོརཝ་
ལ་སོགས་པ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་པའི་སྐབས་ བག་ཡེངས་འབད་ མ་སྡོད་པར་ རང་གི་
རྒྱུ་ནོར་མེ་ལུ་ཤོར་དོ་ བཟུམ་མའི། ཚ་གྱང་འབག་སྟེ་ ཆ་རོགས་འབད་དགོཔ་ཨིན།
ད་རེས་ནངས་པའི་ ན་གཞོན་ ལཱ་གཡོག་མ་ཐོབ་པར་ དབུགས་བགམས་སྡོད་མི་ ན་
གཞོན་ཚུ་ལུ་ རང་སྟབས་ག་བདེ་ བལྟ་སྟེ་གཡོག་བཀོལ་ནི་དང་། སྣང་མེད་བསྐྱུར་ནི་ལ་
སོགས་པ་ མ་འབད་བར་ རང་གི་སྤུན་ཆ་དང་ དབྱེ་བ་མེད་པའི་ བསླབ་སྟོན་དང་། དག་
སྣང་བསྐྱེད་དེ་ མཉམ་རུབ་ག་དེ་དྲག་དྲག་ འབད་དགོཔ་ཨིན། དེ་གིས་མ་ཚད། ནམ་ཅིག་
གི་ཚེརང་ཡང་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ རྒན་རྒས་འགྱོ་སའི་ ལམ་འདི་ཁ་ལས་ར་ བཙར་དགོ་
མནོ་བའི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ མི་རྒན་རྒས་ཚུ་ལུ་ རང་གི་ཕམ་དང་ ཨ་རྒས་ཨང་རྒས་
ཀྱི་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ ཟ་འཐུང་དང་ ཁོང་ལུ་ཕན་པའི་ཞབས་
ཏོག་གི་ ལཱ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
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སློབ་གྲྭ་ནང་ བཙུགས་མ་ཚུགས་མི་ ཨ་ལོ་ཚུ་ལུ་ ང་བཅས་ཀྱིས་ སྒྲིག་གོ་དང་ འབྲི་དེབ་
ཟད་འགྲོ་ཚུ་བྱིན་ཏེ། སློབ་གྲྭ་ནང་ ཆོས་ཡོན་ཏན་ ལྷབ་བཅུག་ནི་ རྒྱུ་ནོར་ དོན་དག་མེད་
པའི་ ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་ ཤོ་ ཏ་སེ་ རྡོག་མ་ཚུ་ལུ་ ཟད་འགྲོ་མ་གཏང་པར་ མི་སེར་ཉམ་
ཆུང་ཚུ་ལུ་ ཕན་པའི་ལཱ་ཚུ་འབད་གེ། དེ་འབད་བ་ཅིན། རྒྱལ་ཡོངས་ དགའ་སྐྱིད་དཔལ་
འཛོམས་ཀྱི་ གྲུབ་འབྲས་འདི་ངོ་མ་འབད་ར་ འབྱུང་ནི་ཨིན་པས། ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།།
ོང་ །

ི་བ།

༡- འབྲི་རྩོམ་འདི་ དབྱེ་བ་ག་ཅིའི་ནང་ ཚུད་ནི་ཨིན་མས་གོ? ག་ཅི་འབད?
༢- འབྲི་རྩམོ ་སྐབས་ ཚི་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་ ཟེར་མི་འདི་ག་ཅི་ལུ་གོཝ་
སྨོ?
༣- འབྲི་རྩོམ་འདི་ལུ་ གཞི་བཞག་འདི་ཁྱོད་ཀྱིས་ཡང་ འབྲི་རྩོམ་ཅིག་བྲིས།
༤- ད་རེས་ནངས་པར་ མིསྡེའི་ནང་སྟབས་མ་བདེཝ་ ག་ཅི་བཟུམ་ར་འབྱུང་ནི་ཡོད་
ག་དང་། དེ་ཚུ་ལུ་ རྒྱབ་སྐྱོར་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་འདུག་གོ?
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༥. བས་འགྲོ།
དཀོན་མཆོག་ག མ་ ་ ཡིད་ཆེས་དང་དད་པ་ བ ེད་ གས་ནི་དང་ ཆོས་དང་འ ེལ་བའི་
མིང་ཚིག་ གསརཔ་ ་ ེབ་ ོར་དང་བཅས་ཤེས་ཐབས་ །

༉ དང་པ། སྐྱབས་འགྲོ་ཟེར་མི་འདི། སྤྱིར་བཏང་ལུ་ འཇིགས་པ་ ག་ཅི་ལས་
ཨིན་རུང་། ཐར་ནིའི་དོན་ལུ་ གཞན་ལུ་སྐྱབས་འཚོལ་མི་འདི་ཨིན། གནས་བདག་ གཞི་
བདག་ཚུ་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་མི་འདི་ཡང་ སྐྱབས་འགྲོ་ཨིན། ཨིན་རུང་། དེ་ཚུ་ ཡང་དག་
པའི་ སྐྱབས་གནས་མེན། ག་ཅི་འབད་ཟེར་བ་ཅིན། སྐྱབས་གནས་ཟེར་མི་འདི་ རང་
འཇིགས་པ་ ག་ར་ལས་ཐར་ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་ག་ནི་ཡང་མྱོང་ནི་མེདཔ་ཅིག་ དགོཔ་ཨིནམ་
ལས། གནས་བདག་ གཞི་བདག་ཚུ་ ད་ལྟོ་ཁོང་ར་རང་ འཇིགས་པ་ལས་མ་ཐར་བར་
སྡུག་བསྔལ་ནང་ ཡོད་ནི་དེ་གིས་ཨིན།
ཡང་དག་པའི་ སྐྱབས་གནས་འདི་ སྡུག་བསྔལ་ག་ར་ལས་ བསྐྱབ་ཚུགས་མི་ སངས་
རྒྱས་རྐྱངམ་གཅིག་མ་གཏོགས་མེད། སངས་རྒྱས་བསྒྲུབ་ནི་གི་ལམ་ དམ་པའི་ཆོས་ལས་
གཞན་མེད། ཆོས་བསྒྲུབ་ནི་གི་ཆ་རོགས་ དགེ་འདུན་ལས་ གཞན་མེད་ནི་དེ་གིས་ དེ་
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གསུམ་ ཡང་དག་པའི་ སྐྱབས་གནས་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དེ་གསུམ་ལུ་ ཡང་
དག་པའི་སྐྱབས་གནས་ དཀོན་མཆོག་གསུམ། ཟེར་ ཞུཝ་ཨིན།
དེ་ཡང་ སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་འདི་ སངས་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་ ལོངས་སྤྱོད་
རྫོགས་པའི་སྐུ་ སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ཚུ་ཨིན། དེ་གི་རྟེན་ ང་བཅས་ར་གི་ལྷ་ཁང་དང་
མཆོད་བཤམ་ནང་ཡོད་མི་ སྐུ་འདྲ་དང་ལྡེབས་རིས་ གཟུགས་བརྙན་ཚུ་ རྗེས་མཐུན་པའི་
སངས་རྒྱས་དཀོན་མཆོག་ཨིན།
ཆོས་དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་འདི་ སངས་རྒྱས་དང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་གི་ ཐུགས་རྒྱུད་
ལུ་ཡོད་པའི་ དམ་པའི་ཆོས་ཚུ་ཨིན། དེ་གི་རྟེན་ ཆོས་ཀྱི་པོ་སྟི་དང་ ཡང་དག་པའི་ལམ་
སྟོན་མི་ དཔེ་ཆ་དང་ ཡི་གུ་གི་རིགས་ཚུ་ རྗེས་མཐུན་པའི་ ཆོས་དཀོན་མཆོག་ཨིན།
དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ངོ་མ་འདི་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཚུ་དང་ འཕགས་པའི་གང་
ཟག་ཚུ་ཨིན། དེ་མ་ཚད། ང་བཅས་རའི་ བླམ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ གྲྭ་ཚང་འཕགས་
པའི་དགེ་འདུན་ ང་བཅས་ར་ལུ་ ཡང་དག་པའི་ཆོས་སྟོན་མི་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ རྗེས་མཐུན་
པའི་ དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་ཨིན།
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གཉིས་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ སྐྱབས་སུ་ འགྲོ་ཚུལ་འདི་ཡང་ སེམས་ཀྱིས་ དུས་
ད་རིས་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ མ་འཐོབ་ཚུན་ཚོད་ སངས་རྒྱས་ལུ་
འཁོར་བ་ལས་འགྲོལ་ནི་གི་ ལམ་སྟོན་མི་དང་། ཆོས་ལུ་ལམ། དགེ་འདུན་ལུ་ ལམ་
བདའ་སྟེ་ མཉམ་གཅིག་འགྱོ་མི་ ཆ་རོགས་འབད་ བློ་གཏད་དང་ དད་པ་མོས་གུས་
སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་བསྐྱེད་དེ། ཁ་ལས། བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།། སངས་རྒྱས་ལ་
སྐྱབས་སུ་མཆི།། ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།། དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི།། སྐྱབས་
གནས་དམ་པ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ།། ཟེར་ ག་དེ་མང་མང་ བགྱང་
དགོཔ་དང་ གཟུགས་ཀྱིས་ དཀོན་མཆོག་གི་རྟེན་དེ་ཚུ་ལུ་ ཕྱག་ཕུལ་ནི་ སྐོར་ར་རྐྱབ་ནི་
ཕྱག་དབང་ཞུ་སྟེ་ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོཔ་ཨིན།
གསུམ་པ། བླ་མ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། ཟེར་བླ་མ་ལུ་ དེ་སྦེ་ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོ་མི་གི་
དོན་དག་འདི་ཡང་ མཐར་ཐུག་ལུ་རང་དང་ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་
འཕང་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ འགྲོལ་ཚུགས་པའི་སྐྱབས་
ཞུ་ནིའི་དོན་ལུ་དང་ གནས་སྐབས་ ང་བཅས་རའི་ སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ ལུས་ཀྱི་ན་ཚ་
ཚུ་གི་ འཇིགས་པ་ལས་ བསྐྱབ་ནིའི་དོན་ལུ་ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་དགོཔ་ཨིན། དེ་ཡང་ ང་
བཅས་ར་ལུ་ ཐར་པའི་ལམ་སྟོན་མི་ངོ་མ་ རང་གི་རྩ་བའི་བླམ་འདི་ ཨིནམ་ལས། བླ་
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མའི་སྐུ་དགེ་འདུན། གསུང་དམ་ཆོས། ཐུགས་སངས་རྒྱས་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་
སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ཅིན་ སྐྱབས་གནས་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ རྩ་བའི་བླམ་གཅིག་ལུ་
ཚང་སྟེ་ཡོདཔ་མ་ཚད་ བྱིན་རླབས་ མགྱོགས་པར་འཇུག་ཚུགས་པའི་ དགོས་པ་སྦོམ་
ཡོདཔ་ལས་ དང་པ་ བླ་མ་ལུ་སྐྱབས་སུ་མཆི་ཟེར་ ཞུ་དགོཔ་ཡང་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན།
བཞི་པ། སྐྱབས་འགྲོའི་བསླབ་བྱ་སྤང་བླང་ འབད་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ དགག་པའི་བསླབ་
བྱ་དང་ བསྒྲུབ་པའི་བསླབ་བྱ་ ཟེར་ གཉིས་ཡོདཔ་ལས། དགག་པའི་བསླབ་བྱ་ཟེར་མི་
འདི་ སངས་རྒྱས་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་ཚར་ཞིནམ་ལས། ལྷ་གཞན་ལུ་ སེམས་ཀྱི་གདིང་
ལས་ ཡིད་ཆེས་ཏེ་ སྐྱབས་འཚོལ་མི་བཏུབ། ཆོས་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་ཚར་ཞིནམ་ལས།
སེམས་ཅན་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་མི་བཏུབ། དགེ་འདུན་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཆོས་ལུ་ ལོག་ལྟ་སྐྱེད་མི་ཚུ་དང་མཉམ་གཅིག་ ཆ་རོགས་ བསྡོམ་མི་བཏུབ་
ཨིན།
བསྒྲུབ་པའི་བསླབ་བྱ་ཟེར་མི་འདི། སངས་རྒྱས་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་
སངས་རྒྱས་ཀྱི་སྐུ་རྟེན་ ཐ་ན་སཱཙྪ་ཆག་པའི་ དྲ་དུམ་ཡན་ཆད་ལུ་ སངས་རྒྱས་དངོས་ཨིན་
ཟེར་མནོ། ཆོས་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ གསུང་རབ་ཀྱི་རྟེན་ ཐ་ན་ཡིག་འབྲུ་
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གཅིག་ཡན་ཆད་ལུ་ ཆོས་དངོས་ཨིན་ཟེར་མནོ། དགེ་འདུན་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་ཚར་ཞིནམ་
ལས་ ཐ་ན་གོ་ལ་དམརཔོ་དང་སེརཔོ་གི་དྲ་དུམ་ཡན་ཆད་ལུ་ དགེ་འདུན་དཀོན་མཆོག་
དངོས་ཨིན་མནོ་བའི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ གུས་ཞབས་ཀྱི་སྒོ་ལས་ དད་པ་མོས་གུས་
བསྐྱེད་དེ་ ཕྱག་དང་མཆོད་པ་ ཕུལ་དགོཔ་ཨིན།
ལྔ་པ། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ ཕན་ཡོན་ཡང་། ནང་པ་སངས་
རྒྱས་པའི་གྱས་ཁར་ཚུད་ནི་དང་གཅིག། སྡོམ་པ་འཐོབ་ནི་གི་རྟེན་ལུ་ འགྱུར་ནི་དང་
གཉིས། ཧེ་མ་འབད་བའི་སྡིག་པ་ཟད་ནི་དང་གསུམ། འཇིགས་པ་དང་ བར་ཆད་ཀྱིས་
གླགས་མི་འཁེལ་ནི་དང་བཞི། བསམ་པའི་དོན་ག་ར་ འགྲུབ་ནི་དང་ལྔ་། རྒྱུ་བསོད་ནམས་
ཀྱི་དགེ་བ་དང་ལྡན་ནི་དང་དྲུག། འབྲས་བུ་ངན་སོང་གི་གནས་ལུ་ མི་སྐྱེ་ནི་དང་བདུན།
མགྱོགས་པ་ར་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་ གོ་འཕང་འཐོབ་ཚུགས་ནི་དང་ བརྒྱད་ཨིན་ནོ།།
ོང་ །

ི་བ།

༡- སྐྱབས་འགྲོ་ཟེར་བའི་ངོ་སྤྲོད་བྲིས།
༢- སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ ཡུལ་ག་དང་ག་སྨོ?
༣- ག་ཅི་འབད་ དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་དགོཔ་སྨོ?
༤- སྐྱབས་འཚོལ་ཚར་ཞིནམ་ལས་ སྤང་བླང་འབད་དགོཔ་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?
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༥- དཀོན་མཆོག་ལུ་ སྐྱབས་འཚོལ་མི་ཚུ་ ཞི་བདེའི་ཐོག་ལུ་སྡོད་ཚུགས་མི་འདི་ ག་
ཅི་འབད་ཨིན་ན?
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ན་ཐབས།
༉ ཉིནམ་ཅིག་ སྨོན་ལམ་རིགས་བཟང་གིས་ གཉེན་གྱི་དགའ་སྟོན་ལུ་བཏབ་ཡོད་
མི་ མོ་རའི་རྨགཔ་གི་ པར་ལུ་བལྟཝ་ད། ཧེ་མ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་ འགོ་དང་པ་འཕྱད་
པའི་བསྒང་གི་ སྣང་བ་ཤར་ནུག། ཨིན་རུང་། མོ་གི་སེམས་ཁར་ ཡུན་རིངམོ་འགྱོ་བའི་
ཤུལ་ལུ་ ག་ར་ གྱུར་འགྱོ་མིའི་ རང་བཞིན་ཅིག་ཨིནམ་ལས། བཀྲ་ཤིས་རིག་ལྡན་གྱིས་
ཡང་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ཧ་ག་ོ ཚུགས་འོང་། ཟེར་ མནོ་ནུག།
དེ་ལས་ མོ་གིས་མོ་ར་གི་རྨགཔ་འདི་ ག་ཅི་འབད་གྱུར་འགྱོཝ་ཨིན་ན? ཟེར་ ཨ་རྟག་
ར་མནོ་བསམ་གཏངམ་མ་ཚད། བཀྲ་ཤིས་རིག་ལྡན་ཡང་ ཧེ་མ་ མོ་གིས་ཨ་ལོ་མངལ་
ཤོར་མི་དེ་ འཛོལ་སོ་ནུག། ཟེར་བའི་ མནོ་བསམ་ཅིག་ གཏང་དོ་ཡོདཔ་འོང་། ཟེར་
མནོ་ནུག། སྨོན་ལམ་ཡིག་ཚང་ནང་ ལཱ་འབད་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས་ མོ་ཨ་རྟག་ར་ ཡིག་
ཚང་ནང་ལས་ ལོག་མོ་རའི་ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ད། སེམས་སྟོང་མི་འདི་ ཁྱིམ་དེ་ནང་མི་མེད་
པའི་ ཁྱིམ་སྟོངམ་འབད་ནི་འདི་གིས་མེན་པར་ མོ་རའི་བྱམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་ གཉེན་
གྲོགས་མེད་པར་ ཨིན། ཟེར་མནོ་སྡོད་ནུག། མོ་གི་མནོ་བསམ་ལུ་ ཁོ་ཡིག་ཚང་ནང་
ལས་ར་ ལོག་མ་ལྷོདཔ་ཨིན་ན? ཡང་ཅིན། ཆང་ཁང་ནང་འཛུལ་སོཔ་ཨིན་ན? ག་ཅི་
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ར་ཨིན་རུང་། ང་གིས་དེ་སྦེ་ སེམས་ཁར་མནོ་མི་འདི་ཡང་ ང་བཅས་བཟའ་ཚང་གཉིས་ཆ་
ར་གི་དོན་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་པས། ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་
སྟེ་སྡོད་ནུག།
དེ་ལས་ ཉིནམ་ཅིག་ མོ་སྨན་ཁང་ནང་ལས་ ཁོ་དང་གཅིག་ཁར་ ལོག་ཁྱིམ་ནང་འོངམ་
ད། ཧེ་མ་ མོ་ར་ལུ་རྐྱེན་འབྱུང་མི་འདི་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ མིག་ཏོ་ལས་ མིག་ཆུ་
བུདཝ་ད། ཁོ་ ཙིཔ་ཟ་སྟེ་ མོ་གི་རྣ་བར་མ་ཧན་པའི་ གཏམ་ངན་ལེ་ཤ་སླབ་ལས།
ཁོང་གཉིས་ཀྱི་ མི་ཚེི་ནང་འཐབ་ནི་འགོ་དང་པ་ཨིན་མས། ཁོ་གིས་ མོ་ལུ་ བློ་ག་ཅི་ར་
སླབ་རུང་ མོ་གི་མིག་ཏོ་ལས་ མིག་ཆུ་དེ་ཆད་ར་མ་ཆད་པར་ མྱ་ངན་གྱི་འོག་ལུ་སྡོདཔ་
ཅིག་ན། དྲུང་འཚོ་གིས་ཡང་ བཀྲ་ཤིས་རིག་ལྡན་ལུ་ མོ་ལུ་རྐྱེན་ངན་འབྱུང་མི་འདི་ ཧེ་
མ་སྨན་བཟའ་ནི་དེ་གིས་ ཨིན་པས། ཟེར་སླབ་ལས། བཀྲ་ཤིས་རིག་ལྡན་གྱི་སེམས་
ཁར་ ཁོག་པའི་ནང་ལུ་ རྩང་ཟུག་དོ་བཟུམ་ཕོག་སྟེ་ མོ་གིས་ལཱ་དེ་བཟུམ་ ག་དེ་སྦེ་འབད་
ཚུགསཔ་ཨིན་ན? ཐད་རི་བ་རི་ ཨ་ལོ་བཏོན་གཏང་ནི་གི་ བཤལ་སྨན་ལག་ལེན་འཐབ་
འཐབ་འོང་ནི་མས། ཟེར་ མནོ་རུང་ གཏམ་ཚི་གཅིག་ཡང་ ཁ་ལས་མ་འཐོན་པས།
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དེ་ཚེཕྱི་རུ་ ཁོ་ཆང་གིས་ གནམ་མེད་ས་མེད་བཟིས་ཏེ་ ཕྱི་རུ་ཁྱིམ་ནང་ འཕྱི་སུ་འབད་
འོངས་ཏེ་ མོ་གིས་སྒོ་ཕྱེཝ་ད། བཀྲ་ཤིས་རིག་ལྡན་གྱིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ བཤལ་སྨན་བཟའ་
སྟེ་ ཨ་ལོ་བཏོན་བཏང་ནུག་སྨོ? ཟེར་སླབ་ད། སྨོན་ལམ་ཡུདཔ་ཐེངས་ཅིག་ ག་ནི་ཡང་
སླབ་མ་ཤེས་པས། ཡུདཔ་ཅིག་ཁ་ལས་ ང་གིས་ དེ་བཟུམ་འབད་ནུག། ཟེར་ ཁྱོད་ཀྱིས་
ག་དེ་སྦེ་ མནོ་བསམ་གཏང་ཚུགསཔ་སྨོ་? ང་ ཚ་རིམས་ཀྱི་སྨན་བཟའ་བཟའཝ་ཨིན།
ཚ་རིམས་སྨན་གྱིས་གནོད་ནི་ཨིནམ་ ང་གིས་ རྩ་ལས་ར་མ་ཤེས། ཟེར་སླབ་ལས་ བཀྲ་
ཤིས་ཀྱི་མནོ་བསམ་ལུ་ མོ་གིས་སླབ་མི་དེ་ལུ་ བདེན་རྫུན་ མ་རེ་སུ་ཅིག་འབད་ དའོང་
ཐལ་མིནི་ཐལ་ཚརཝ་ད། འདྲན་འདྲ་འབད་དེ་ ག་ཅི་འབད་ནི་ཟེར་ མནོ་སྦེ་སྡོད་ནུག།
དེ་ལས་ཡར་ བློ་སླབ་ནི་ཅིག་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ སྨོན་ལམ་གྱིས་ ཡར་ཅིག་སླབན་ ཁོ་
གིས་མར་ཅིག་སླབ། སྨོན་ལམ་འདི་ འབད་གཞག་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིན་རུང་ སྐྱོན་
འབད་མཐོང་། མོ་གིས་ བརྩེ་བའི་གཏམ་ཅིག་སླབ་རུང་ མགོ་སྐོར་བཟུམ་ཅིག་མཐོང་སྟེ་
ཧིང་ཙི་ཁག་ཁག་ཅིག་ལུ་ གྱུར་སྡོདཔ་ད་ར། ལོག་ མོ་གཟུགས་མ་བདེཝ་ཆགས་ཏེ་
སྨན་ཁང་ནང་ལྷོད་དེ་ ནད་དཔྱད་འབདཝ་ད།
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དྲུང་འཚོ་གིས། ཁྱོད་ཀྱིས་ཨ་ལོ་སྐྱེ་བ་ཅིན་ ཁྱོད་ཀྱི་ཚེསྲོག་ལུ་ བར་ཆད་འབྱུང་ནི་མས།
ཁྱོད་ཀྱི་སྲོག་སྐྱབས་ལུ་ གཤག་བཅོས་འབད་དེ་ ཨ་ལོ་འདི་བཏོན་པ་ཅིན་ ཨ་ལོ་སྲོག་
སྐྱབས་འབད་ནི་ལུ་དཔྱ་གཅིག་དང་། ཨའི་ཁྱོད་སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནི་ལུ་ དཔྱ་གསུམ་ཡོད་
ཟེར་སླབ་ད། མོ་གི་མནོ་བསམ་ལུ་ བཀྲ་ཤིས་རིག་ལྡན་འདི་ ཨ་ལོ་ལུ་ གནམ་མེད་ས་
མེད་ དགའ་མི་ཅིག་ཨིན། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཡང་ ཁོ་གི་སེམས་ཀྱི་གནས་སྟངས་འདི་ ཧེ་མ་
གི་གནས་སྟངས་ནང་ རྩ་ལས་འབག་འོང་མ་ཚུགས་པར་ ཡོད་མི་ལུ་བལྟ་བ་ཅིན། ང་ར་
ཤི་སོ་རུང་ ཁྱད་མེད་ཟེར་མནོ། གཤག་བཅོས་ མ་འབད་བར་ ཨ་ལོ་སྐྱེ་ནི་གུ་ བློ་ཐག་
བཅད་ད་ནུག།
དེ་ལས་ ཟླཝ་དགུ་ཚང་སྟེ་ མོ་གིས་ཨ་ལོ་ བུམོ་གཅིག་སྐྱེཝ་ཅིག་ར་ མོ་རའི་ཨ་ལོ་གི་
དཔྱལཝ་ཡང་བལྟ་ལོང་མེད་པར་ གནམ་བྱཱར་གྱི་དུས་ལུ་ འཇའ་ཚོན་ག་ནི་བ་ལེགསཔ་
འདི་ ཡུདཔ་ཅིག་ལུ་ཡལ་དོ་བཟུམ་ཅིག་ལུ་ ལོག་སོ་ནུག། དེ་བསྒང་ལས་ ཁོ་ གནམ་
ཉིན་མ་ཨིན་ན? ནུབ་མོ་ཨིན་ན? མ་ཤེས་པར་ གནམ་མེད་ས་མེད་ བློ་ཕམ་སྦོམ་བྱུང་
ནུག། གཞན་དལ་གཞི་ མོ་དང་ང་ཤི་རུང་ གཅིག་ཁར་ཤི་དགོཔ་ཅིག་ཨིན་རུང་། བར་ན་
རྐྱེན་ཅིག་གིས་ ངེ་གི་སེམས་ལུ་ཐོ་རྐྱབ་མི་འདི་ འདག་མ་ཚུགས་པར་ ནེ་བཟུམ་གུ་ཐུག་
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ཆི། བུམོ་འདི་གི་དོན་ལུ་ ང་མ་ཤི་བར་སྡོད་ནི་དེ་ གལ་ཆེ་བས། ཟེར་མནོ་སྟེ་ རྩ་
འགེངས་ཏེ་སྡོད་ནུག།
ཨིན་རུང་ མྱ་ངན་ཚད་མེདཔ་ཅིག་གི་
འོག་ལུ་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཀྱི་སྙིང་གྲོགས་ ཨའེ་ ོ༑ བཀྲ་ཤིས། ཉིནམ་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཁྱོད་ཀྱིས་ངེ་གི་
འདི་ ད་མིང་གཅིག་ལས་བརྒལ་ མ་ ཉིཁྱོནད་་དེབ་ད་ནགའ་ང་གབི་འིཡི་ས་གེུམ་ས་འདིའ་དིག་་ འོངབ་། ེདང་་མི་ ཚེགས་་ལས་ནའི་ཨདས་ིན་པས།ང་
ལུས་སྨ་རེ་ཟེར་ མོ་གི་ཅ་ལ་ཚུ་ལུ་ མ་གིསཔ་་ ཨ་ང་རལ་ོ་ཤི་ེ་ནབི་་ཨཅིནིནམ་་ འཁྱོདིད་ ་ཀྱཧེིས་མ་ ་ལམིས་་འཤབད་ེས་ཅི།ོད་མི་ང་གས།འཚོ་
ལགཔ་འདོགས་ཚུགས་མ་ཚུགསཔ་ ཟེམིར་ཚ་ེ་གཅིབ་ག་ ེ་འསེབད་མས་ཕང་མ་། ང་ེ་རག་ ིས་ཨོད་་ལའོ་ོངམ་མ་ ནོེ་བ་ ་ཅེ། ིནཨ་་ ལཁྱོདོ་འ་ཀྱདི་ི་
འབད་ སེམས་ལས་ མནོ་བསམ་བརྒྱ་ ཁྱོེ་དན་ི་གུ་་ཡོདོ་ཐ་དག་ོ་བབཅད་མ་ཅི། ང་མ་པ་ཡ་ཨང་་ལོ་ོམདགོ་འ་ནབད་ི་གརི་ ་རེོད་འ་ཅདོི།ད་འདིདེ་་
ད། ང་ ་ ཨ་ལོ་དང་གདོང་ ོར་ བ་ ོད་ནིའི་ ལས་
དང་སྟོང་ཤར་ མིག་ལས་མིག་ཆུ་ ཆུའི་ འབདཝ་
དང་གནམ་བ ོས་མ་ ང་། ང་མེད་པའི ལ་ ་ ངེའི་ག གས་
རྒྱུན་བཟུམ་བབས་ཏེ་ ཉིནམ་ཅིག་ མོའི་ ལས་ངེ་གི་མཁ་ཆེདག་་མལི་ ས་ཨ་ཡལང་ོ་འདི་མས་་ཨབིནེ་་ཡོདང་། མོཟེ་རཨ་ིན་ བ་ང་གནང་ཨའི།་
ཅ་ལ་ཚུ་བསལ་བའི་བསྒང་ མོ་ར་གི་ཉིན་ འདིབཀྲ་་ཤ་ིས་བཟོང་དག་པིས་བ་ཁྱཞེོདས་ ་གའཛམ་ནང་། གླིང་ནང་ བཀོ་བཞག་འགྱོ་མི་
དེབ་ནང་ ཁ་བྱང་ ཁོ་ལུ་འབད་དེ་
ཡི་གུ་ཅིག་བྲིས་ཏེ་ བཞག་ཡོདཔ་
མཐོང་སྟེ་ ལྷག་བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་་ ་ ཟེར་བྲིས་ཡོདཔ་མཐོངམ་ལས། དབའེ་་ ང་
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གིས་མོ་ལུ་འབད་གཞག་ ག་རྔམ་འབད་མི་དེ་ ང་རའི་སྐྱོན་ཨིན་མས། སྨ་རེ་ ཟེར་ བློ་
འགྱོད་བསྐྱེད་དགོཔ་བྱུང་ནུག།

43

ོབ་དེབ་༨ པ།

༢༠༢༡

44

ོབ་དེབ་༨ པ།

༢༠༢༡

བོ ་ཚན་༢ པ། བ ོད་དོན་ ི་སེམས།
སྤྱི་སེམས་འདི་ མི་ཡ་རབས་ཀྱི་ མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཅིག་ཨིན། ག་ཅི་ར་འབད་
རུང་ ཀུན་ལ་ཕན་པའི་མནོ་བསམ་ གཏང་ཚུགས་དགོཔ་ཨིན། ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་ར་
འབད་རུང་ རང་རྐྱངམ་གཅིག་གི་དོན་ལུ་མེན་པར། ཆ་རོགས་ག་ར་ལུ་ ཕན་པའི་མནོ་
བསམ་གཏང་དགོ། གཞན་དོན་ཨིན་རུང་། དམངས་ཀྱི་ དོན་དག་ཨིན་མས། ཟེར་མ་
བཞག་པར་ རང་དོན་ལུ་ཕོགཔ་བཟུམ་ འགན་ཁག་འབག་སྟེ། འབད་དགོཔ་ཚུ་གི་སྐོར་
ལས་ མནོ་བསམ་གཏང་ཤེསཔ་བཟོ་ནི་དང་། ལཱ་ འབད་ཚུགསཔ་ བཟོ་ནི་གི་དོན་ལུ་
བརྗོད་དོན་འབད་ གདམ་ཁ་རྐྱབ་ཨིན།།
བ ོད་དོན་གཉིས་པ། ་ི སེམས་འདི་ བ་ནི་དང་འ ེལ་ཏེ་ བ ོད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་
འཁོད་ ག་དེབ་དང་ ན་ཐབས་ ག་དེབ་ ་ཡང་ ོབ་དཔོན་གྱི་ལམ་ ོན་དང་འཁྐྲིལ་ ག་ ེ་ བ ོད་དོན་
འདི་དང་འ ེལ་བའི་ ོམ་རགི ་ཤེས་ཡོན་ཡར་ ས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
ག་དགོ་པའི་ ག་དེབ་ཀྱི་མིང་།

༡- ཨཔ་འབྲུག་རྒྱལ།(ལྷག་དེབ)
༢- སངས་རྒྱས་ཀྱི་བརྩེ་བ།(ལྷག་དེབ)
དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་

ལས་ ལྷག་ནི་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ལུ་ བརྩོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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༡. ནགས་ཚལ།
མཐའ་འཁོར་གནས་ ངས་ཀྱི་ ཕན་གནོད་ཧ་གོ་ནི་དང་ ག་རིག་ཡར་ ེད་དང་ ནགས་ཚལ་དང་
འ ེལ་བའི་ མིང་ཚིག་ཤེས་ཐབས་ །

༉ ཧེ་མ་འབྲུག་རྒྱལ་དང་པ་ ཞལ་བཞུགས་པའི་སྐབས་ བསམ་གྲུབ་ལྗོངས་མཁར་
ཆ་འོག་ གཡུས་དྲའི་ཕམ་ལུ་ ཨཔ་རྡོ་རྗེ་དང་ ཨམ་དབང་མོ་ བཟའ་ཚང་གཉིས་ལུ་ བུ་
བདུན་དང་ བུམོ་དྲུག་སྡོད་ནུག། དེའི་སྐབས་ལུ་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་ དཔལ་འབྱོར་གྱི་འོང་
འབབ་ཚུ་ རྒྱ་ཆུང་དྲགས་ཅིག་ལས་བརྒལ་མེདཔ་དང་། ཟ་སྤྱོད་འབད་ནིའི་ས་ཞིང་ཉུང་
བཟའ་ཚང་མང་སྟེ་འཚོ་བ་གིས་ ལང་མ་ཚུགས་པར་ མི་ཚེའཚོ་སྐྱོང་འབད་ནི་ལུ་ ལཱ་
ཁག་གཏང་དོ་ ཡོདཔ་མས།
དེ་འབདཝ་ལས་ ཨ་ལོ་འཚོ་ཐབས་འབད་ནིའི་ཐབས་ཤེས་ གཞན་ག་ཅི་ཡང་མ་འཐོབ་
ལས། མཇུག་ལུ་ ཁོང་རའི་ ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ ཤིང་རིགས་ག་ར་
བརྫམ་སྟེ་ ཤིང་ཆས་བཟོ་ཞིནམ་ལས་ ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་སྟེ་ མི་ཚེསྐྱོང་སྡོད་ནུག།
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དེ་ལས་ ཁྱིམ་གྱི་མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ ཤིང་རིགས་ག་ར་ བརྫམ་སྟེ་ཕྱིར་ཚོང་འཐབ་
ཚར་ཏེ་ ལོ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཁྱིམ་གྱི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ཡོད་པའི་ ཆུ་འདི་ཡང་སྐམ་
སུ་སྐམ་སུ་འགྱོ། གཟུགས་ལུ་ཡང་ ནད་གཞི་འདྲ་མིན་ སྣ་ཚོགས་བྱུང་སྟེ་ དཀའ་ངལ་
སྦོམ་བྱུང་ནུག། ཨིན་རུང་། ཁོང་བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ གནོད་ཉེན་འདི་ཚུ་ ག་ཅི་ལས་བྱུང་
འབྱུངམ་ཨིན་ན? དབྱེ་བ་མ་དཔྱད་པར་ ཁྱིམ་ལས་ཐག་རིང་སར་ཡོད་པའི་ ཤིང་རིགས་
ཚུ་ཡང་ ག་ར་བརྫམ་སྟེ་ ཚོང་འབྲེལ་འཐབ་ལས་ གནམ་དགུན་ ཆུ་སྐམ་ གནམ་བྱཱར་
ཆརཔ་རྐྱབ་ད། ཁྱིམ་གྱི་ལྟག་ལས་མར་ ས་རུད་ཆད་པ་གིས་མ་ཚད་ ཨ་ལོ་བུ་གསུམ་དང་
བུམོ་ལྔ་ལུ་ ནད་གཞི་འདྲ་མིན་གྱིས་ན་སྟེ་ ཤི་རྐྱེན་ཚུ་ཡང་བྱུང་ནུག།
དེ་ལས་ ཁོང་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན? ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ལོ་
རྒྱུས་ཚུ་ག་ར་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ དྭངས་འཕྲོས་འཕྲོས་འབད་སླབ་ད། མི་ཚུ་གིས་ ཁུངས་
འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ སླབ་མིའི་ནང་ལས་ མི་མང་ཤོས་ཀྱིས་ར་ གནོད་ཉེན་དེ་ཚུ་ ཁྱོད་ཀྱི་
ཁྱིམ་གྱི་ མཐའ་འཁོར་ལུ་ཡོད་པའི་ ཤིང་རིགས་ག་ར་བརྫམ་ཚརཝ་ལས། འཐུང་ཆུ་
ཡང་སྐམ། ས་རུད་ཆད་ སྲོག་རླུང་ལེགས་ཤོམ་ མ་འཐོབ་ལས་ ནད་གཞི་འདྲ་མིན་གྱིས་
ན་སྟེ་ ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་མི་འདི་ དེ་གིས་འབད་ཨིན། ཟེར་ ཁ་མཐུནམ་འབད་ སླབ་མི་བྱུང་
ནུག།
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དེ་ལས་ ཨཔ་རྡོ་རྗེ་བཟའ་ཚང་ཚུ་ཡང་ མནོ་བསམ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ བཏང་བལྟཝ་ད།
དེ་བདེན་ནི་མས་ མནོ་སྟེ། དུས་འདི་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཁོང་གིས་ ཧེ་མ་བརྫམ་
ཡོད་པའི་ ས་གནས་ཚུ་ནང་ ཤིང་རིགས་སྣ་ཚོགས་ཚུ་བཙུགས། ས་གནས་ཀྱི་གནས་
བདག་ཚུ་ལུ་ གསོལ་ཁ་ཕུལ་ཏེ་ མཐའ་འཁོར་བདག་འཛི་ འཐབ་པའི་བསྒང་ལས་ ལོ་
དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཆུ་ཡང་ལོག་སྟེ་ར་ ཨ་རྟག་ག་ཨིནམ་འབད་ཐོན། ནད་གཞི་ཚུ་
ཡང་ ཉུང་སུ་ཉུང་སུ་འགྱོ། ས་རུད་ཆད་ནི་ཚུ་ཡང་ མར་ཕབ་རྐྱབ་ཚུགསནུག།
དེ་ལས་འབདན། ཨཔ་རྡོ་རྗེ་བཟའ་ཚང་ཚུ་གིས་ ནགས་ཚལ་མེདཔ་ གཏང་མ་བཏུབ་པའི་
སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་སྟེ་ གཡུས་ཁའི་མི་གཞན་ ཁོང་བཟུམ་གྱི་ བྱ་སྤྱོད་འབད་མི་ཚུ་ལུ་
ནགས་ཚལ་ བརྫམ་མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་ གོ་བ་དང་བསླབ་བྱ་ཚུ་བྱིན། ནགས་ཚལ་
བརྫམ་པ་ཅིན་གནོད་པ་དང་ མ་བརྫམ་པར་བཞག་པ་ཅིན་ ཕན་པ་ག་དེ་སྦེ་ར་ ཡོད་ག?
བསླབ་སྟོན་འབད་དེ་ ཤུལ་ལས་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ལུ་ ནགས་ཚལ་གྱི་འབྱོར་པ་ཚུ་
ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་ བྱུང་ཡོདཔ་ལས། ད་རེས་ནངས་པ་ གཡུས་ཚན་འདི་ནང་ ཀྲིག་
གི་ཤིང་ (སྲ་ཤིང་) ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ཁུངས་དང་ ནགས་ཚལ་སྲུང་སྐྱོབ་འབད་བའི་ ལམ་
ལུགས་ཚུ་ཡང་ གཞི་འདི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ བྱུང་ནུག། ཟེར་བའི་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ཡང་ སླབ་སྲོལ་
འདུག་གོ།
48

ོབ་དེབ་༨ པ།
དྲི་བ།

༢༠༢༡

༡-

སྲུང་འདི་གིས་ བརྗོད་དོན་ག་ཅི་བཏོནམ་མས?

༢-

རང་བཞིན་གནས་སྟངས་

བདག་འཛིན་ཟེར་བའི་སྐབས་ ག་ཅི་ར་ བདག་

འཛིན་འབད་དགོཔ་ཨིན་ན? རེ་རེ་བཞིན་ ཐོ་བཀོད་རྐྱབ།
༣-

ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། ཞལ་བཞུགས། རྒྱ་ཆུང་། ཟ་སྤྱོད། གནོད་ཉེན།
སྲོག་རླུང་། ཟེར་བའི་ ཚིག་ཚུ་གི་ གོ་དོན་ འཚོལ།

༤ མི་ ེ་དང་ རང་བཞིན་གནས་ ངས་ཀྱི་བར་ན་ འ ེལ་བ་བཞག་དགོ་མི་འདི་ ག་
?ཅི་ལས་བ ེན་ཏེ་ཨིན་ན
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༢. སེམས་ཀྱི་ནད་གཞི།
རང་གི་མི་ཚེའི་ འ ེལ་བ་ ་ མནོ་བསམ་དང་ལག་ལེན་ ད ེ་ད ད་འབད་ གས་ནི་དང་
བ བ་ ་ཉན་བཤད་ཀྱི་རིག་ ལ་འཐོབ་ཐབས་ །

༉ སློབ་དཔོན་དྲི་བཟང་དང་ ཨམ་ཡིད་བཟང་སྒྲོལ་མ་གཉིས་ལུ་ ཨ་ལ་ོ ཡོད་རུང་
མེད་རུང་ བུ་ཕུན་ཚོགས། ཟེར་མི་གཅིག་ ཡོདཔ་ཨིན་པས། སློཔ་དཔོན་དྲི་བཟང་འདི་
རི་མོ་ལུ་མཁས་ནི་དེ་གིས་ ལཱ་འདིའི་འོང་འབབ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྡོད་པ་ཅིན་ ཁྱིམ་ག་ནི་བ་
ལེགསཔ་གི་ནང་ལུ་དང་། འགྱོ་བ་ཅིན་ སྣུམ་འཁོར་ནང་ རྒྱུ་ཅ་ལ་ག་ཅི་གི་ཐད་ལས་འབད་
རུང་ འབོལ་ཏོག་ཏོ་འབད་སྡོད་མི་ཅིག་ཨིན་པས།
ཚར་གཅིག་ སློབ་དཔོན་དྲི་བཟང་ ཤར་ཕྱོགས་ཁ་ཐུག་ལུ་ ལཱ་འབད་བར་འགྱོཝ་ད། མིག་
གིས་མ་མཐོང་པའི་ རྐྱེན་ངན་པ་གིས་འབད་ སྣུམ་འཁོར་ཐུག་རྐྱེན་བྱུང་སྟེ་ གཤགས་སོ་
ནུག། བུ་ཕུན་ཚོགས་འདི་ ལོ་བཅུ་གསུམ་ལངམ་ད་ སློབ་རིམ་བདུན་པ་ནང་ དཔྱེ་ཆ་ལྷབ་
དོ་ཡོདཔ་ལས། ཁོ་ ལོ་ན་ཆུང་བའི་སྟབས་ཀྱིས་ ཨ་པ་གྱོངས་སོ་རུང་ མྱ་ངན་ཆེནམོ་ར་
མ་ཕོག་པས། ཨམ་ཡིད་བཟང་སྒྲོལ་མ་འདིནི་ གནམ་ཉིན་མ་དང་ཕྱི་རུ་ ག་ཅི་ཨིན་ན?
མ་ཤེས་པའི་ མྱ་ངན་ཕོག་ཆི་ནུག། ཨིན་རུང་ འགྲོས་ཀྱིས་བཏང་སྟེ་ ཨཔ་མེད་པའི་
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ཤུལ་ལུ་ ཨམ་ཡིད་བཟང་སྒྲོལ་མ་གིས་ བུ་ཕུན་ཚོགས་འདི་ བློ་གཏད་ས་ཅིག་འབད་
བཟོ་ནི་ལུ་ ཐབས་ཤེས་གང་དྲག་ བཏོན་ཏེ་སྡོད་ནུག།
བུ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱིས་ཡང་ ཨའི་གིས་བྱིན་མི་འདིི་བཟའ་ བཀོལ་མི་དེ་འབད་དེ་ ཨའི་ཡང་
མྱ་ངན་སངས་སུ་ཅིག་འབད་ སྡོད་པའི་བར་ན་ར། མི་ངན་པའི་ཁ་ཤུགས་ཆུ་ཆེན་དང་།
སེམས་བདག་མེད་གཞན་གྱི་རྩེདམོ། ཟེར་ སླབ་དོ་བཟུམ་ ཆ་རོགས་ཀྱི་ དབང་ལུ་ཐལ་
ཏེ་ མེན་པའི་ལཱ་དང་ མ་བཏུབ་པའི་ཟས་བཟའ་སྟེ་ ཨའི་དང་སློབ་དཔོན་གྱིས་ ག་དེམ་
ཅིག་གསུངས་རུང་། རྡོའི་གུ་ཆུ་བླུག་དོ་བཟུམ་ ཉན་མ་བཏུབ་པའི་དུམ་ཁར་ལྷོད་ནུག། དེ་
ལས་ ཨའི་འདི་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ན་དོ་བཟུམ་ འཕྲལ་འཕྲལ་འབད་ སེམས་ཟང་ཟིང་
ཐལ་ཏེ་ ལོ་གཉིས་དེམ་ཅིག་ སྨན་བཅོས་འབད་རུང་ ཕན་ཐོགས་འབྱུང་མ་ཚུགས་པར་
སྐྱོ་སི་སི་ཐལ་སོ་ནུག།
དེ་ལས་ ལོ་གསུམ་ཁ་མ་ཚངམ་ཅིག་ཁར་ མི་ག་ར་གིས་ བུ་ཕུན་ཚོགས་ལུ་ བསླབ་བྱ་
བྱིནམ་ལས། མནོ་ལོག་ཅིག་ བསྐྱེད་པའི་བསྒང་ལསནི་ ཨའི་འདི་ ཧེ་མ་ཨཔ་གྱངོ ས་སོ་
པའི་ མྱ་ངན་མ་སངས་པའི་གུ་ བུ་ཚུའི་སྤྱོད་ངན་ལུ་སེམས་ཕམ་པའི་ རྒྱུ་རྐྱེན་གྱིས་ ནད་
གཞི་སྦོམ་ཅིག་ལུ་ གྱུར་སོཔ་ཨིན་པས། མཐར་ཐུག་ལུ་ དྲུང་འཚོ་མཁས་པ་ཅིག་གིས་
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བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ནིའི་དུས་ཚོད་ འཕྱིས་སོ་ནུག། ཟེར་ ཕུན་ཚོགས་ལུ་གསུངས་པའི་བསྒང་
ལས་ ཨའི་འདི་ ལུས་དང་རྣམ་ཤེས་ ཁ་འབྱལ་ནིའི་དུམ་ཁར་དཔགས་ཆི་ནུག།
དེ་ལས་འབདན་ ཕུན་ཚོགས་འདི་ ཁོ་ར་གི་སྤྱོད་ངན་ སེམས་ཁར་དྲན་ཏེ་ བློ་འགྱོད་
བསྐྱེད་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཁོ་ར་གི་བྱང་ཁོག་གུ་ ཁོ་ར་གིས་བརྡུངས་ཏེ་ ང་བཟུམ་གྱི་མི་
སྐྱོ་མི་སྐྱོ། རང་ཆ་རོགས་ངན་པའི་ ཁར་ཉན་ཏེ་ ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་གྱིས་ གསུང་མི་ལུ་
མ་ཉན་པའི་ལཱ་ཤུལ། ཨའི་གི་སྲོག་ལུ་གནོད་པའི་ སྲོག་གཅོད་ཀྱི་གཤེད་མ་ངོ་མ་ ང་
གིས་འབད་ད་ནུག། ཟེར་ ག་དེམ་ཅིག་ བློ་འགྱོད་བསྐྱེད་རུང་། དེ་བསྒང་ལས་ ཨའི་ལུ་
ཕན་པ་ ནག་འབྲུ་ཙམ་ཅིག་ཡང་ འབྱུང་མ་ཚུགས་པར་ རང་མི་ཚེགཅིག་གི་དྲིན་ཅན་གྱི་
ཨའི་འདི་ ཚེལས་འདས་སོ་ནུག་གོ།
ོང་ །

ི་བ།

༡- ཕ་མའི་བསླབ་བྱ་ཉན་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཏེ་ ཨིན་ན?
༢- སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ བཟོད་ཐབས་འབད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ སྐྱོན་ག་ཅི་འོང་གོ?
༣- འོག་གི་ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ ལྷག་ཞིནམ་ལས། མིང་དང་ བྱ་
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ཚི་སོ་སོར་བཏོན། དཔེར་ན།
སློབ་ཕྲུག། མིང་།
འབད། བྱ་ཚི།
སློབ་ཕྲུག་བཞི་དང་ལྔ་འབད་མི་ སྡེ་ཚན་རེ་བཟོ་ཞིན་ན་ སྡེ་ཚན་ནང་ལུ་ དང་པ་ར་ ཡིག་
རྒྱུགས་འདི་ རང་རྐྱང་འབད་ལྷག་ནིའི་སྦྱང་བ་འབད། དེ་ལས་ སྡེ་ཚན་ནང་ སྐོར་རྒྱབ་
འབད་ལྷག་བཅུག། གཅིག་གིས་ལྷགཔ་ད་ གཞན་མི་ཚུ་གིས་ རྗོད་སྒྲ་དང་ གཅད་
མཚམས་ མགྱོགས་ལྷོད་ ཚུ་གི་ཐོག་ལས་ ནང་རྡོག་དབྱེ་ཞིབ་འབད།
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༣. དགེ་བ་བ །
དགེ་བ་བ འི་ ོར་ ཤེས་ནི་དང་ ཆོས་དང་འ ེལ་བའི་མིང་ཚིག་དང་ གོ་དོན་ ་ཤེས་ཐབས་ །

༉ དགེ་བ་བཅུ་ཟེར་མི་འདི་ མི་དགེ་བ་བཅུ་སྤངམ་ད་ དགེ་བ་བཅུ་ཨིན་པས། དེ་ཚུ་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ལས་ སྤང་བླང་འབད་དགོ་པའི་ དགེ་བ་དང་
མི་དགེ་བའི་ངོས་འཛི་ ཁ་གསལ་ གཤམ་གསལ་བཟུམ་ཨིན།
༡) ལུས་ཀྱི་ལས་དང་པ། སྲོག་གཅོད་ཟེར་མི་འདི་ མི་དང་སེམས་ཅན་ ག་ཅི་ར་
འབད་རུང་ དེ་ཚུ་གསད་ནི་དང་ གསད་བཅུག་ནི་ཚུ་ མི་དགེ་བ་ཨིན། དེ་སྤངས་
ཏེ་ སེམས་ཅན་གསད་ནི་ཁར་ལྷོད་མི་ཚུ་ གསད་མ་བཅུག་པར་ ཚེཐར་གཏང་ནི་
དང་ རང་གིས་སེམས་ཅན་མི་གསད་ནི་ཚུ་ དགེ་བ་ཨིན།
༢) ལུས་ཀྱི་ལས་གཉིས་པ། མ་བྱིན་ལེན་པ་ཟེར་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ཨརཝ་བརྐུ་ནི་
དང་ ཇོ་བདག་གིས་ བྱིན་བྱིནམ་མེད་བཞིན་དུ་ རང་གིས་འཐུ་འབག་འོང་ནི་དང་
ལེན་ནི་ཚུ་ མི་དགེ་བ་ཨིན། དེ་སྤངས་ཏེ་ རོགས་དགོ་པས། ཟེར་ སླབ་མི་ཚུ་
ལུ་ རང་གི་རང་དབང་ཡོད་པའི་ ཅ་ལ་ཚུ་ སྦྱིན་པ་གཏང་ནི་འདི་ དགེ་བ་ཨིན།
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༣) ལུས་ཀྱི་ལས་གསུམ་པ། འདོད་ལོག། ཟེར་མི་འདི་ འདོད་པའི་ ལོག་པར་
གཡེམ་པ། ཟེར་ རང་དང་ངོ་ཚ་ཕོག་མི། གཞན་གྱི་གཉེན་གྲོགས། ལོ་ན་མ་
སྨིན་པ། ས་ཆ་དང་དུས་ཚོད་ ཚུལ་མཐུན་མེན་ས་ནང་ འདོད་པ་སྤྱོད་ནི་ཚུ་ མི་
དགེ་བ་ཨིན། དེ་ཚུ་སྤངས་ཏེ་ སྡོམ་པ་བསྲུང་ནི་དང་ རང་གི་གཉེན་གྲོགས་ལུ་
ཐ་དམ་ཚི་བསྟེན་ཏེ་ སྡོད་ནི་འདི་ དགེ་བ་ཨིན།
༤) ངག་གི་ལས་དང་པ། རྫུན་ཚི་ཟེར་མི་འདི་ དགོད་བྲ་དང་དོན་ལས་ ག་ཅི་
འབད་རུང་མེན་མི་འདི་ ཨིན། ཟེར་སླབ། ཨིན་མི་འདི་ མེན། ཟེར་ ཤོབ་རྐྱབ་
མི་འདི་ མི་དགེ་བ་ཨིན། དེ་སྤངས་ཏེ་ གཏམདང་ལོ་རྒྱུས་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་
ཕྲང་སྟེ་སླབ་མི་འདི་ དགེ་བ་ཨིན།
༥) ངག་གི་ལས་གཉིས་པ། ཕྲ་མ་ཟེར་མི་འདི་ རོགས་ཀྱི་བར་ན་ ཕུང་བཏང་སྟེ་
མ་མཐུནམ་བཟོ་ནི་འདི་ མི་དགེ་བ་དང་། དེ་སྤངས་ཏེ་ མ་འགྲིག་པར་ཡོད་མི་
ཚུ་ཡང་ འཆམ་ཁ་བཟོ་ནི་འདི་ དགེ་བ་ཨིན།
༦) ངག་གི་ལས་གསུམ་པ། ཚི་རྩུབ་ཟེར་མི་འདི་ རོགས་ལུ་ ཚོ་བརྡ་གཏང་ནི་དང་
ཁ་ཟོགཔ་སླབ་ནི་ ཁ་གཏང་ནི་དེ་ཚུ་ མི་དགེ་བ་ཨིན། དེ་སྤངས་ཏེ་ ག་ར་ལུ་
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གཏམ་ཧན་ཏོང་ཏོ་སླབ་ནི་དང་ རོགས་ལུ་སྨད་པ་མ་རྐྱབ་པར་ བསྟོད་པ་རྐྱབ་ནི་
འདི་ དགེ་བ་ཨིན།
༧) ངག་གི་ལས་བཞི་པ། ངག་འཁྱལ་ཟེར་མི་འདི་ དོན་དག་མེད་པའི་ བཤད་ཐོ་
བརྡལ་ཏེ་ རོགས་ཀྱི་གཡོག་ལཱ་ དཀྲོག་ནི་དང་། ལཱ་ལུ་ཐོགས་ཆགས་ཞུགས་
བཅུག་ནི་ཚུ་ མི་དགེ་བ་ཨིན། དེ་སྤངས་ཏེ་ དོན་དག་ཡོད་པའི་ཁ་བཀོད་དང་
བསླབ་བྱ་བྱིན་ནི་ཚུ་ དགེ་བ་ཨིན།
༨) ཡིད་ཀྱི་ལས་དང་པ། བརྣབ་སེམས་ ཟེར་མི་འདི་ རོགས་ཀྱི་མི་དང་ཅ་ལ་ལུ་
སེམས་ཤོར་ཏེ་ རང་ལུ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་ བསམ་པ་བསྐྱེད་ནི་འདི་ མི་དགེ་བ་
ཨིན། དེ་སྤངས་ཏེ་ རོགས་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་མི་ལུ་ རང་ཡང་ངལ་རངས་
ཏེ་ ཚགས་ཁར་ཚུད་ནུག་མནོ་སྟེ་ དགའ་བ་བསྒོམ་ནི་དང་། ཁོ་ལུ་ ད་རུང་
ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་བཅུག། ཟེར་ སྨོན་སེམས་བསྐྱེད་ནི་འདི་ དགེ་བ་ཨིན།
༩) ཡིད་ཀྱི་ལས་གཉིས་པ། གནོད་སེམས། ཟེར་མི་འདི་ རོགས་ལུ་ ངལ་མ་རངས་
པར་གནོད་བཅུག་ ལེགས་ཤོམ་འོང་མ་བཅུག། ཟེར་བའི་བསམ་པ་འདི་ མི་དགེ་
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བ་ཨིན། དེ་སྤངས་ཏེ་ ག་ལུ་ཡང་ཕན་ཐོགས་ནི་གི་ བསམ་པ་བཟང་པོ་བསྐྱེད་
ནི་འདི་ དགེ་བ་ཨིན།
༡༠) ཡིད་ཀྱི་ལས་གསུམ་པ། ལོག་ལྟ་ཟེར་མི་འདི་ རོགས་ཀྱི་ཆོས་དང་ ལམ་ལུགས་
ཚུ་ལུ་ བྱ་ཉེས་ཨིན། ཟེར་ མནོ་བསམ་གཏང་ནི་དང་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་མེད། ཟེར་
མནོ་བསམ་གཏང་ནི་ཚུ་ མི་དགེ་བ་ཨིན། དེ་སྤངས་ཏེ་ ཆོས་ལུ་ དད་པ་དང་
དག་སྣང་བསྐྱེད་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ བསླུ་བ་མེད། ཟེར་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་ནི་ཚུ་
དགེ་བ་ཨིན།།
ོང་ །

ི་བ།

1- མི་དགེ་བ་བཅུ་ཟེར་མི་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན? བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།
2- ཁྱོད་ཀྱིས་ མི་དགེ་བ་བཅུ་ལས་ ག་ཅི་ར་སྤང་ཚུགས་ནི་བཟུམ་ཚོརཝ་མས་
གོ? ཐོ་བཀོད་འབད།
3- ངག། ལུས། རྫུན། ཡིད། མ་བྱིན་ལེན་པ། ཟེར་བའི་ཚི་ཚུ་གི་ རྣམ་
གྲངས་བྲིས།
4- མི་སྡེའི་དོན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་གི་ལཱ་འབད་མི་འདི་ དགེ་བའི་ལཱ་གི་གྲངས་སུ་
ཚུད་འོང་ག? ག་ཅི་འབད?
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༤. ན་ །
གསལ་བཤད་འབད་ཐངས་ཀྱི་ རིག་ ལ་ཡར་ ེད་དང་ ཉན་ བ་ཀྱི་རིག་ ལ་ འཐོབ་ཐབས་
།

༉ ད་རེས་ སློབ་དཔོན་དབུ་འཛི་དང་། སློབ་དཔོན་ཆ་ཁྱབ་ ངེའི་ལྟོ་ཚང་ཚུ་ག་ར་
དཔེ་མཚམས་ངལ་གསོ་ལས་ ལོག་སྟེ་ནཱ་འཛོམ་མི་ལུ་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ་དང་ སྐུ་
གཟུགས་བཟང་པོ། ཟེར་ཞུ་ནི། དེ་ལས་ ཁ་གཏམ་ལུ་ཡང་། འབད་མ་འབད་ཤུལ་ལུ་
བལྟ།། བཟའ་མ་བཟའ་གདོང་ལུ་བལྟ།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ང་བཅས་སློབ་རིམ་༨ པའི་
སློབ་ཕྲུག་༢༥ གིས་ དཔེ་མཚམས་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ ང་བཅས་རའི་སློབ་གྲྭ་ནང་
ལས་རིམ་ཅིག་འགོ་འདྲེན་ འཐབ་ཡོད་པའི་སྐོར་ལས་ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་ང་གིས་
ནཱ་དམངས་ཀྱི་སྐུ་མདུན་ལུ་ སྤྲོ་བ་དང་བཅས་པའི་སྒོ་ལས་ སྙན་ཞུ་གསལ་བཤད་ཅིག་
ཞུ་ནི་ཨིན།
ད་རེས་ ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ སློབ་གྲྭའི་ས་ཁོངས་ནང་ འཛུལཝ་ཅིག་ཨ་རྟག་དང་ མ་འདྲཝ་
འབད་ མཐོང་མི་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་ན? མནོ་བ་ཅིན། དེ་ཡང་ དབྱིན་ཟླ་༧ པའི་དབྱིན་
ཚེ་༡ ལས་༡༤ ཚུན་ ང་བཅས་སློབ་དཔོན་དང་ སློབ་ཕྲུག་༢༥ གིས་ ཉིནམ་གཅིག་
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ར་ ངལ་གསོ་མ་སྡོད་པར་ ལཱ་འབད་ཡི། དེ་ཡང་ དང་པ་ ང་བཅས་སྡེ་ཚན་ལྔ་གི་ནང་
བགོ་བཤའ་རྐྱབ་ཞིནམ་ལས། མེ་ཏོག་གི་ལྡུམ་ར་བཟོ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉིནམ་༣ གྱི་
ནང་འཁོད་ ལྡུམ་ར་བཟོ་ཚར་ཡི། དེ་ལས་ ཉིནམ་གཅིག་གི་རིང་ མེ་ཏོག་གི་ལྕངམ་ཚུ་
བཙུགས་ཅི། དེ་སྦེ་ བཙུགས་བཞགཔ་ཙམ་གྱིས་མ་དོ་བར་ དྲོ་པ་དང་ཕྱི་རུ་ ཨ་རྟག་ར་
ཆུ་བླུག་པར་འོངས་ཡི། དེ་གི་ཤུལ་ལས་ ངལ་འཚོའི་ དུས་ཚོད་ལུ་ ངལ་འཚོ་སའི་ ས་
གོ་བཟོ་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཉིནམ་༤ གི་ནང་འཁོད་ལུ་བཟོ་ཚར་ཏེ་ སློབ་ཕྲུག་ག་ར་
གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཆོགཔ་འབད་ བཟོ་ཚར་ཡོད། ད་རུང་ སློབ་གྲྭའི་ཆབ་གསང་དང་
སློབ་ཁང་ཚུ་གི་གྱང་ཚུ་ ཁམས་ལོག་སི་སི་འབད་ཡོདཔ་ལས། ཀ་ར་གཏང་ནི་དང་
མཐའ་འཁོར་ཕྱགས་བདར་རྐྱབ་སྟེ་ ག་ནི་བ་ཧིང་སངས་ས་ བཟོ་ཡི། ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན།
ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ གནས་ཚུལ་དང་ དྲན་སྐུལ་བཟུམ་ཅིག་འབད་ ཞུ་བ་ཅིན། ང་བཅས་ཀྱིས་
ལཱ་འ་ནེམ་ཅིག་འབད་ཚུགས་མི་ཡང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་མ་དངུལ་ཚུ་ ག་ར་སློབ་གྲྭའི་ནང་ལས་
གནང་པའི་ཁར་ ང་བཅས་ཚུ་ལུ་ ཉིནམ་རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ གླ་ཆ་ཡང་ སློབ་གྲྭའི་ཧངོ ས་
ལས་ གནང་ཡི། ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ འདི་བཟུམ་མའི་ ལཱ་རེ་འབད་བ་ཅིན་ རང་གི་
ཟད་འགྲོ་ལུ་ཕན་པའི་ཁར་ སློབ་གྲྭ་ལུ་ཡང་ཞབས་ཏོག་ཞུ་ཚུགསཔ་ལས། ད་ལས་ཕར་
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ཆ་རོགས་གཞན་མི་ཚུ་གིས་ཡང་ བཅའ་མར་གཏོགས་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་
ནི་མས། ཟེར་ཞུ་ནི།
དུས་ཅི་ ང་བཅས་ཀྱིས་ འབད་ཚར་བའི་ལཱ་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལས་ཕར་ ང་བཅས་ག་ར་གི་དོན་
ལུ་ ཨིནམ་ལས། ང་བཅས་ཆ་རོགས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ བདག་འཛི་འབད་གནང་དགོ། ཟེར་
ཞུ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ད་རེས་ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱི་ ལཱ་ཤུལ་གྱི་སྐོར་ལས་ སྙན་ཞུ་འབད་
ནིའི་ གོ་སྐབས་གནང་མི་ལུ་ བཀའ་དྲིན་ཆེ། ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས།།
ོང་ །

ཀ་ བསོད་ནམས་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ གསལ་བཤད་གཏང་དེས་
གོ? བཅུད་བསྡུས་ཏེ་བྲིས།
ཁ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ བལྟཝ་ད། སློབ་གྲྭ་ནང་ ཁས་བླང་འབད་ འབད་ཚུགས་པའི་ ལཱ་ག་
ཅི་ར་ མཐོངམ་མས་ག? ཐོ་བཀོད།
ག་ སློབ་གྲྭ་ནང་ ཤིང་དང་ མེ་ཏོག་བཙུགས་སྦེ་ འཇའ་ཆི་ཆི་བཟོ་ནིགི་ ལས་འགུལ་
ཅིག་བྲིས།
ང་ སློབ་གྲྭ་ནང་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་དགོཔ་ ག་ཅི་མཐོངམ་མས? ག་ཅི་འབད?
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༥. ཤཝ་ཕོ་མོ།
སེམས་ ་ ིང་ ེ་ ེད་ཐབས་དང་ ང་གི་ཁྱད་ མ་ ་ ཧ་གོ་ནི་ ག་རིག་འཐོབ་ཐབས་ །

༉ དང་ཕུ་ སྤང་དང་ནགས་ཚལ་ བསླ་བསྲེས་ཏེ་རྩྭ་ཆུ་ག་ནི་བ་ ཉམས་དགའ་ཏོག་ཏོ་
ཡོད་པའི་ ས་ཕྱོགས་ཅིག་ནང་ལུ་ ལོ་ཡུན་ལེ་ཤ་སོང་པའི་ ཤཝ་ཕོ་རོ་ལི་ ཟེར་མི་ཅིག་དང་།
ཤཝ་མོ་ཤ་མིག་ཨན་ཛོ་ ཟེར་མི་གཉིས་ སྡོད་ཡོདཔ་མས། ཁོང་གཉིས་གཅིག་གིས་གཅིག་ལུ་
བརྩེ་བའི་སེམས་ཀྱིས་ ཤིག་ཀྲེག། ལྕེ་གིས་བལྡགས་ཏེ་ སྤང་གི་རྩྭ་བཟའ། ལུངམ་གི་ཆུ་
འཐུངས་སྦེ་སྡོད་ནུག།
ཁོང་ ཤཝ་ཕོ་མོ་གཉིས་ལུ་ ཤ་ཕྲུག་གཉིས་འཁོར་རུང་ ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་ གཅན་གཟན་
གདུག་དྲགས་ཚུ་ལུ་ རང་དབང་མེད་པར་ཤོར་ཏེ་ ཕམ་དང་བུཚ་ མཉམ་གཅིག་འཛོམས་ཏེ་
སྡོད་ནིའི་རང་དབང་མ་འབྱུང་པས། ཁོང་ར་ གཉིས་ཡང་ གཅན་གཟན་དང་ཤ་རོགསཔ་ཤ་ཁྱི་
ལ་སོགས་པའི་ འཇིགས་པ་ལུ་འདྲོགཔ་འདྲོག་ས་ར་ སྡོད་དོ་ཡོདཔ་མས།
ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད། འདྲོགས་འདྲོག་པའི་ཧང་ཁར་འདྲེ། ཟེར་སླབ་དོ་བཟུམ་ མི་ངན་ཅིག་
གིས་ ནགས་ཚལ་མེ་སྤར་ཏེ་གཏངམ་ལས། སེམས་ཅན་སྦོམ་ བྱོག་ཐལ་མི་ཚུ་རྐངམ་ལགཔ་
ཆག་ཆག་འགྱོ་ནི་ལུ་ཡང་ འཚེ་སྣང་མེད་པར་བྱོག་ཡར་སོ་ནུག། ཨིན་རུང་། སྲོག་ཆགས་
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ཆུང་ཀུ་ འབུཔ་གྱོག་མོ་ལས་འགོ་བཟུང་སྟེ་ སྦལཔ་ལ་སོགས་པ་ བྱ་ཐབས་ག་ནི་ཡང་མེད་
པར་ མིག་ཏོ་ཧྲིག་ཧྲིག་འབད་ ལུས་སོ་ནུག། ཁོང་གི་ཁ་འདི་ ང་བཅས་ཀྱིས་ཧ་གོ་བ་ཅིན་
ཁྱེད་ར་ བྱོག་ཚུགས་མི་ཚུ་རྩ་འགེངས་ཏེ་བྱོག་ ངབཅས་ཚུནི་དུས་ཚོད་དེམ་ཅིག་ལུ་ ཐུགཔ་ཨིན་
པས། ཟེར་ སླབ་ཚུགས་མ་ཚུགས་ཀྱི་བར་ན་ར་ ཨ་ལ་ལ་དང་ཨ་ཙ་ཙ་གི་ སྒྲ་དང་བཅསཔ་
འབད་ མེ་གིས་འཚིས་སོ་ནུག།
དེའི་བསྒང་ ཤཝ་རོ་ལི་གིས་ དབའེ་ཤ་མིག་ཨན་ཛོ་ཁྱོད་ལུ་ གནོད་སྐྱོན་ ག་ནི་ཡང་མ་འབྱུང་
ག? ཟེར་སླབ་ད། ཤ་མིག་ཨན་ཛོ་གིས། ཨའི་སྨོ་ རོ་ལི་ ང་ལུ་འདི་གནོད་པ་ག་ནི་ཡང་མ་
འབྱུང་། ཨིན་རུང་། ད་ལྟོ་ཚུན་ ང་བཅས་དང་ མཉམ་གཅིག་སྡོད་མི། སེམས་ཅན་ཆུང་ཀུ་
བྱོག་ མ་ཐལ་མི་ཚུ། སྡི་ཆེ་སི་སི་འབད་ བྱེལ་སྐད་ཤོར་ཡི་ར་ མེའི་སྦུག་ནང་ལུས་མི་ལུ་ ང་
མནོ་བསམ་ གཏང་མི་ཚུགས་པས། ཟེར་ མནོ་བསམ་ གཏང་མ་ཚུགས་པར། མིག་ཆུ་རང་
དབང་མེད་པར་ ཤོར་སོ་ནུག། རོ་ལི་གིས་ ད་ཐལ་ཚར་བའི་ལཱ་ལུ་ སེམས་ཕམ་བསྐྱེད་དེ་ དོན་
དག་མེད། ད་རུང་། མེ་ཤུགས་ལངས་ཏེ་ འབར་འོང་པ་ཅིན་ ང་བཅས་ར་གཉིས་ཡང་འཚི་
འོང། དེ་བ་འདི་ ས་ཕྱོགས་གཞན་ཅིག་ཁར་ འགྱོ་གེ་ ཟེར་སླབ་སྦེ་ མུན་གླིང་ཟེར་མིའི་
གཡུས་ཚན་གཅིག་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་ ཚལ་མ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གི་ ནང་ལུ་སོང་སྟེ་ སྡོད་ནུག།
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དེ་ལས་ བདུན་ཕྲག་གསུམ་ དེམ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས། རོ་ལི་གིས་ དབའེ་ངེའི་སྙིང་མཐུན་ཤ་
མིག་ཨན་ཛོ། ང་བཅས་གཉིས་ ཚལ་མ་ཆུང་ཀུ་འདི་ནང་ བཟའ་ནིའི་རྩྭ་མེད་པའི་ཁར་ ཆུ་ཡང་
ཧིང་སངས་ས་ཅིག་འཐུང་ནི་མ་འཐོབ་པར་ གཟུགས་ཀྱི་སྟོབས་མར་ཉམས་ཏེ་ སྐྱོ་སི་སི་ཐལ་
དོ། ཁོག་པའི་ནང་བཞེས་སྒོ་ མེད་ནི་དེ་གིས་ སྒྱིད་ཐག་ཡང་ འདར་གསིག་འབད་ ཉམ་ཐག་
འོངམ་མས། ཟེར་སླབ་ནུག། ཤ་མིག་ཨན་ཛོ་གིས་ ག་དེ་སྦེ་འབད་ནི་ ཐབས་ར་མིན་འདུག་
རོ་ལི། ང་བཅས་ར་ མནོ་མི་སེམས་ཅན་ཚུ་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་ཚུགས་མི་ རང་དབང་ཡོད་མི་
མནོ་ཅན་ མི་དེ་ཚུ་ཨིན་པས། ཁོང་གིས་ ང་བཅས་ལུ་ ཆ་རོགས་འབད་འོང་ མེན་ན? ཟེར་
སླབ་ནུག།
དོ་རུང་ ཉིནམ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལས་ རོ་ལི་གིས་སླབ་ནུག། ད་འབདན། ང་ ལྟོཝ་བཀྱེས་ཏེ་
འབད་ར་མ་ཚུགས། ཨ་ཕི་ཞིང་ནང་ དཀར་གཅིག་ བཏབ་བཞག་ནུག། དུམ་གྲ་ཅིག་བཟའ་
བར་འགྱོ་གེ། དེ་མིན་ ང་བཅས་གཉིས་ ལྟོགས་ཏེ་ ཤི་བའི་ཉེན་ཁ་འདུག། ཟེར་སླབ་ད། ཤ་
མིག་ཨན་ཛོ་ཡང་ ལྟོཝ་བཀྱེས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཁག་བཟེད་དེ། རོགས་ཀྱི་ ཞིང་ཁར་ ཀར་
བཟའ་བར་སོང་ནུག། ཀར་ཞིང་ནང་ལྷོད་དེ་ ཀར་ཁམ་ཏོ་གཅིག་ཡང་ བཟའ་མ་ཚུགསཔ་
ལསནི་ མི་གིས་གསང་མདའ་ བཀལ་བཞག་མི་དེ་གིས་ རོ་ལི་གི་མཆན་ལོགས་གུ་ཕོག་ཆི་
ནུག། དེ་ལས་ རོ་ལི་འདི་ ལོག་ཁོང་ར་གཉིས་ སྡོད་སའི་ཚལ་མ་ནང་ལུ་ ལྷོད་ཚུགས་ཚུགས་
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ལུ་ཡང་ ན་ཟུག་གིས་དྲེགས་མ་ཚུགས་པར་ གནམ་མེད་ས་མེད་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་ནུག།
རྩ་འགེངས་ཏེ་ ཁོང་ར་གཉིས་ སྡོད་སར་ལྷོདཔ་ཅིག། རོ་ལི་འདི་ ཁྲག་གནམ་མེད་ས་མེད་ཐོན་
ཏེ་ ས་ཁར་བརྒྱལ། དུག་མདའི་ ན་ཟུག་གིས་ ཕྲང་ཕྲང་ལྐོདམ་བསྡམས། མིག་གིས་མ་
མཐོངམ་ཐལ། གཟུགས་ཀྱི་རྩ་གེ་ར་ བསྐུམས་ཏེ་ཡར་སོ་ནུག། ཤ་མིག་ཨན་ཛོ་འདིནི་ ག་ནི་
ཡང་འབད་ཐབས་མེད་པར། རོ་ལི་གི་ སྦོ་ལོགས་ཁར་འཇར་སྦེ་ ལྕེ་གིས་བལྡགས་ཅི་ར་ མིག་
ཏོ་ནང་ལས་མིག་ཆུ་ ཆརཔ་འབབ་དོ་བཟུམ་བབས་ཏེ་ སྡོད་པའི་དུས་ལུ། རོ་ལི་གིས་ རྩ་
འགེངས་ཏེ་སླབ་ནུག།
ད་འབདན། ཤ་མིག་ཨན་ཛོ། ཁྱོད་ཀྱིས་ ང་ལུ་བརྩེ་བ་ཡོད་པ་ཅིན་ ང་གིས་སླབ་མི་ལུ་ཉན་
དགོ། ང་བཅས་ར་གཉིས་ མཉམ་གཅིག་རྩྭ་བཟའ་བའི་དུས་ཚོད་དང་ ཆུ་འཐུང་པའི་དུས་ཚོད་
དེམ་ཅིག་ལུ་ཐུག་སོ་ཡི། ད་ ངེ་གི་གཟུགས་འདི་ ས་དང་རྡོ་ལུ་ འགྱུར་ནི་འབད་དོ། ང་བུང་མ་
ཆདཔ་ལས་ ཁྱོད་ ནཱ་ལས་བྱོག་སོང་། དེ་མིན་ ད་ལྟ་ར་ ཁྱོད་ཡང་གསད་ནིའི་ ཉེན་ཁ་སྦོམ་
ཡོད། ཟེར་ སླབ་ཚརཝ་ཅིག་ མི་དང་རོ་ཁྱི་གི་ སྐད་རྐྱབ་ལས་ ཤ་མིག་ཨན་ཛོ་འདི་ བྱ་ཐབས་
མེད་པར་ བྱོག་འགྱོ་དགོཔ་ཐོན་སོ་ནུག།
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ི་བ།

༡- སྲུང་འདི་ནང་ལས་ མིང་དང་བྱ་ཚི་གི་རིགས་ སོ་སོ་འབད་བཏོན།
༢- ཤཝ་ཕོ་འདི་ མདའ་ཕོག་སྟེ་ མོ་ལུ་ཁ་ཆེམས་སླབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ གནས་སྟངས་ཅིག་
སྤྲོས་བཏགས་ཏེ་བྲིས།
༣- ཤཝ་བཟུམ་འབད་ ཁྱོད་ཀྱི་ གཉེན་ཉེ་འཁོར་ཅིག་ལུ་ཡང་ རྐྱེན་ངན་འབྱུང་པ་ཅིན་
སྡུག་བསྔལ་ཕོག་འོང་ག? དེའི་སྐབས་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་སངས་ཐབས་ ག་དེ་སྦེ་ར་
འབད་དགོཔ་འདུག་གོ?
༤- རི་དྭགས་སེམས་ཅན་ཚུ་ སྲུང་སྐྱོབ་ འབད་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?
༥- སྲུ་འདི་ནང་ སེམས་འཁྲུལ་སི་སི་གི་ གནས་སྟངས་ གྲལ་འབེབས་ག་ཅིའི་ནང་འདུག་
ག? ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? ཁ་གསལ་བཀོད།
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ན་ཐབས།
༡. དགེ་ ིག་ ང་ ང་།
ིག་པའི་ ་ ང་ནི་དང་ བཤགས་པ་གི་ཕན་ཁྱད་ཧ་གོ་ནི་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ ག་ཤེས་ཐབས་ །

༉ བཤེས་སྤྲིངས་ལས། གང་ཞིག་སྔོན་ཆད་བག་མེད་གྱུར་པ་ལ། །ཕྱི་ནས་བག་
དང་ལྡན་པར་གྱུར་དེ་ཡང་། །ཟླ་བ་སྤྲིན་བྲལ་ལྟ་བུ་རྣམ་མཛེ་ཏེ། །དགའ་བོ་སོར་
འཕྲེང་མཐོང་ལྡན་བདེ་བྱེད་བཞིན། །ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམ་ མི་ག་ར་འབད་རུང་ ཧེ་མ་
ལས་ར་དགེ་བ་བསྒྲུབས་ སྡིག་པ་སྤངས་ཏེ་འབད་བ་ཅིན། ལེགས་ཤོམ་ག་ཅི་མི་འོང་ནི།
གལ་སྲིད་ཧེ་མ་ སྡིག་པའི་ལཱ་འབད་རུང་ ཤུལ་ལས་སེམས་གྱུར་ཏེ་ དགེ་བའི་ལཱ་འབད་
བ་ཅིན། དེ་ཡང་ ས་སྨུག་དང་བྲལ་བའི་ཟླཝ་བཟུམ་ ཨིན། ཟེར་གསུངས་ནུག།
དེ་ཡང་ཧེ་མ་ རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་ བོད་དང་བལ་ཡུལ་གྱི་མཚམས་ལུ་ གངས་ཁྲོད་རི་
ཁྲོད་ཀྱི་ བྱག་ཕུག་ཚུ་ནང་སྒོམ་རྐྱབ་སྟེ་ བཞུགས་བཞུགསཔ་མས། ཚར་གཅིག་འབདཝ་
ད་ གནས་དེའི་ཕུག་ལས་ མི་སྐད་ཁྱི་སྐད་ལྷང་ལྷང་ཅིག་གོ་སྟེ་ མི་ལ་རས་པ་གིས་ ག་ཅི་
ཨིན་ན? ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ་ བྱག་ཕུག་གི་འོག་ལུ་ རྡོ་ཕུ་གཅིག་ཡོད་མི་དེ་གུ་
བྱོན་ཏེ་ གཟིགས་བཞུགསཔ་ད། ཡུདཔ་ཅིག་ལས། ཤཝ་དམརཔོ་ སྤུ་རེ་ལས་ རྔུལ་
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ནག་ཐིགས་པ་རེ་ཐོན་ཏེ་ འདྲོག་བྱེལ་དང་བཅསཔ་འབད་ བྱོག་ཐོན་འོངས་ནུག། མི་ལ་
རས་པ་གིས་ ཐུགས་སྙིང་རྗེ་སྦོམ་གྱི་ངང་ལས་ བློ་ཆོས་ལུ་འགྱུར་ནི་གི་ མགུར་མ་ཅིག་
གསུངམ་ད། ཤཝ་དེ་ཡང་ མིག་ཏོ་ལས་ མིག་ཆུ་ཤོར། བླ་མའི་ན་བཟའ་ལྕེ་གིས་
བལྡགས་ཅི་ར་ བླ་མའི་གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་ མགོ་བསྒུར་ཏེ་སྡོད་ནུག།
དེ་ཅིག་གི་བར་ན། ཤ་ཁྱི་དམརཔོ་ ཨོལ་ལྐོག་གུ་ གཡག་གི་མཇུག་མ་ ཚོས་དམརཔོ་
རྐྱབ་རྐྱབ་པའི་པན་ཙི བཏགས་བཏགསཔ། ལྕེ་དམར་ལྷབ་ལྷབ་བཏང་ ཞེ་སྡང་མེ་
བཟུམ་འབར་ཏེ། ངར་སྒྲ་དང་བཅས་ ཤ་བའི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ གློག་ཀེམ་དོ་བཟུམ་
མཆོངས་ཏེ་ ཐོན་འོངས་ནུག། དེ་ལུ་ཡང་ མི་ལ་རས་པ་གིས་ ཐུགས་སྙིང་རྗེ་གི་ངང་ལས་
བློ་ཆོས་ལུ་འགྱུར་ནིའི་ མགུར་མ་གཅིག་གསུངས་པའི་བསྒང་ལས་ ཤ་ཁྱི་དེ་ཡང་མཇུག་
མ་གཡུགས་སྦེ། ཧེ་མ་ལས་ངོ་ཤེས་པའི་ མི་དང་ཕྱད་འཕྱདཔ་བཟུམ་ བླ་མའི་ན་བཟའ་
ལྕེ་གིས་བལྡགས་ཏེ་ བླ་མའི་གཡོན་ཁ་ཐུག་ མགོ་བསྒུར་ཏེ་ཤཝ་དང་ ཤ་ཁྱི་གཉིས་ཀུ་
ཨའི་དང་བུ་བཟུམ་ སྡོད་ད་ནུག།
དེ་ཅིག་བར་ན་ར་ ཤཝ་དང་ཤ་ཁྱི་གི་རྟིང་བདའ་སྟེ་ མི་གནགཔོ་འདྲོག་སི་སི་ རྒྱཝ་ཡོད་
མི་སྐྱ་དཔྱལ་བར་བཅིངས། མིག་ཏོ་ཐོད་པར་བཀལ། ལག་པར་མདའ་གཞུ་འབག། རྔུལ་
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ནག་ཙར་ཙི་བཏང་། ཞེ་སྡང་མེ་བཟུམ་འབར་མི་ཅིག་ ཐོན་འོངས་ནུག། ཤཝ་དང་ཤ་
ཁྱི་ བླ་མའི་སྐུ་མདུན་ལུ་ ཨའི་དང་བུ་བཟུམ་སྡོད་སར་མཐོང་སྟེ་ སྒོམ་ཆེན་འདི་གིས་ངེའི་
ཤཝ་དང་ཤ་ཁྱི་ལུ་ ངན་རྐྱབ་རྐྱབ་འོང་ནི་མས་མནོ་སྟེ་ ལྷག་པར་དུ་ཙིཔ་ཟ་ཆི་ནུག།
དེ་འཕྲོ་ལས་ སོ་རས་ནང་ལས་ མདའ་མ་གསང་སྒྲོ་ལྔ་མ་འདི་བཏོན་ཏེ་ མདའ་ཕོག་
གཅིག་ རྐྱབ་པའི་བསྒང་ལས། མདའི་ལྟོང་ གག་ཡར་སོཔ་ལས་ མདའ་ཕར་འགྱོ་མ་
བཏུབ་པས། ད་རུང་ མདའ་གཞན་ཅིག་བཏོན་ཏེ་ རྐྱབ་ནི་འབདཝ་ད། མི་ལ་རས་པ་གིས་
མགུར་མ་ཅིག་གསུངས་གནང་ནུག། མགུར་མའི་ཚི་དང་ དབྱངས་ལུ་བལྟ་སྟེ་ ཙིཔ་
ཟ་ནི་དུམ་གྲ་ཅིག་ཞི་སྟེ། དེ་ལས་ ཤ་རོགསཔ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཁོ་ཡང་ སེམས་ཁར་དོགས་
པ་ ཐང་ཐང་ཅིག་ཆགས་ཏེ་ ཁོ་གི་མནོ་བསམ་ལུ་ འ་ནཱི་སྒོམ་ཆེན་འདི། ཡང་ཅིན། མུ་
སྟེགས་ངན་སྔགས་མཁནམ་ཅིག་ ཡང་ཅིན། བླམ་ ཁྱད་པར་འཕགས་པ་ཅིིག་འངོ ་ནི་
མས། ཟེར་ དོགས་པ་ཆགས་ཆི་ནུག།
དེ་ལས་ མདའ་རྐྱབ་ནི་ཡང་བཤོལ་ཏེ་ བླ་མ་བཞུགས་སའི་ སྒྲུབ་ཕུག་ནང་ བལྟ་བའི་
སྐབས་ཟ་འཐུང་ ཟེར་རུང་ ཟྭ་ཆག་གཅིག་ལས་ གཞན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ཧ་གོ་ཆི་
ནུག། དེ་ལས་འབདན། བླམ་དེ་ སེམས་ཅན་གྱི་རྒྱུད་བཏུལ་ཚུགས་མི་ ཆོསཔ་ཡང་དག་
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པ་ཅིག་ ཨིན་མས་མནོ་སྟེ། ཤ་རོགསཔ་ཁོ་ར་ཡང་ བློ་སེམས་ཆོས་ལུ་གྱུར། དད་པ་སྦོམ་
བསྐྱེད་དེ་ཤཝ་ཤ་ཁྱི་ མདའ་གཞུ་ གནག་ཐག་དང་བཅསཔ་འབད་ བླམ་ལུ་ཕྱག་རྟེན་
འབད་ཕུལ་ཏེ་ བཤག་སྦྱང་ཕུལ། བླམ་ལས་ཆོས་ཞུ་སྟེ་ ཤུལ་ལས་ མི་ལ་རས་པ་གི་སློབ་
མ་ ཁྱི་ར་བ་མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ། ཟེར་ ཐུགས་སྲས་སྦོམ་ཅིག་ལུ་ གྱུར་སོ་ནུག།
དེ་འབདཝ་ལས། ང་བཅས་ར་ ག་ར་ཨིན་རུང་ མ་ཤེས་མ་མཐོང་པའི་སྟབས་ཀྱིས་སྡིག་
པ་མི་དགེ་བའི་ལཱ་འབད་དེ་ཡར་སོ་རུང་། ཤུལ་ལས། བློ་འགྱོད་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ བཤག་
སྦྱང་འབད་བ་ཅིན། སྡིག་པ་མ་འདག་པའི་དཔེ་མི་སྲིད། དཔྱེ་འབདན། ཤ་རོགསཔ་
མགོན་པོ་རྡོ་རྗེ་བཟུམ་ ཧེ་མ་ ཤ་གསད་ ཉ་གཟུང་འབད་མི་ སྡིག་ཅན་ཅིག་ཨིན་རུང་
བླམ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་དང་ མཇལ་བའི་ཤུལ་ལུ་ བཤག་སྦྱང་ཕུལ་ཏེ་ ཆོས་ཞུཝ་ལས་ བླ་
མའི་ཐུགས་སྲས་ སྦོམ་ཅིག་ལུ་ འགྱུར་དོ་བཟུམ་ ཨིན་ནོ།།
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བོ ་ཚན་༣ པ། བ ོད་དོན་ རང་གི་ལམ་ ོན།
མི་ལུ་ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ཟེར་ཡོད་རུང་ ལུས་དང་ངག་འདི་ སེམས་ཀྱི་གཡོག་པོ་
བཟུམ་ཅིག་ཨིནམ་ཤེས་ཏེ་ ཨ་རྟག་ར་ རང་གི་སེམས་ བཅོ་ཁ་རྐྱབ་ཤེས་དགོཔ་ཨིན།
སེམས་ཁར་ག་ཅི་མནོཝ་ཅིག་ མ་འབད་བར་མནོ་མི་འདི་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན་ན? ཟོགཔ་
ཨིན་ན? དྲན་པ་གིས་བདའ་ཟུན་དགོ། དེ་ལས་ཤེས་བཞིན་གྱིས་ བཟང་ངན་གྱི་དབྱེ་
དཔྱད་འབད་ནི་ལུ་ གོམས་སྦྱང་ཚུད་བཅུག་དགོ། དེ་ལས་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན་མི་ཚུ་འབད་
ནི་དང་ ལེགས་ཤོམ་མེན་མི་ཚུ་ མ་འབད་བར་བཞག་དགོ།
དེ་ཅིག་གིས་མ་དོ་བར་ སེམས་འདི་ག་ཅི་ཡང་ མནོ་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས། སེམས་འདི་ར་
ག་ཅི་བཟུམ་ཨིན་ན? མནོ་ཐངས་ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན? མནོ་ནི་ཚུ་ག་ལས་འབྱུང་དོ་ག?
ག་ཏེ་ཡལ་འགྱོ་དོ་ག? ག་ཅི་གུ་གནས་ཏེ་སྡོདཔ་ཨིན་ན? དམིགས་པ་གཏད་དེ་
བསྒོམ་དགོཔ་ཚུ་ཡང་ཤེས་ཚུགསཔ་ འབད་དགོཔ་ཚུ་ བརྗོད་དོན་འདི་གི་འོག་ལས་ སློབ་
སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན།།
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བ ོད་དོན་ག མ་པ། རང་གི་ལམ་ ོན་འདི་ བ་ནི་དང་འ ེལ་ཏེ་ བ ོད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་
གཤམ་འཁོད་ ག་དེབ་དང་ ན་ཐབས་ ག་དེབ་ ་ཡང་ ོབ་དཔོན་གྱི་ལམ་ ོན་དང་འཁྐྲིལ་ ག་ ེ་
བ ོད་དོན་འདི་དང་འ ེལ་བའི་ ོམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་ ས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
ག་དགོ་པའི་ ག་དེབ་ཀྱི་མིང་།
༡ བཟང་པོའི་བསམ་ ོད། -( ག་དེབ)
༢ འཁོར་བའི་ལས་ ང་། ( ན་ཐབས)
དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ ོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འ ཝ་ ་ ལེན་ཏེ་ ག་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་
ག་ནི་ ་བ ོན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བ ོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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༡. གས་ཀྱི་བདེ་བ།
རང་གི་སེམས་ ལེགས་ ོགས་ ་ ད་ ལ་གྱི་ཐབས་རིག་འཐོབ་ནི་དང་ རིག་ ལ་བཞི་འཐོབ་ཐབས་
།

༉ སེམས་འདི་དགེ་བ་དང་ སྡིག་པ་གཉིས་ཆ་ར་ འབད་བཅུག་མི་ རྒྱལཔོ་བཟུམ་
དང་། གཟུགས་འདི་ སེམས་ཀྱིས་ ག་བཀོལ་མི་དང་ འཁྲིལ་འབད་མི་ འཇར་རོགས་
བཟུམ་ཅིག་ཨིན། ཡ་རབས་ཀྱི་ ལཱ་ཅིག་འབད་རུང་ སེམས་ཀྱི་སྐུལ་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
འགྱོ་ནི་དང་། ལཱ་ ངན་པ་ཅིག་འབད་རུང་ སེམས་ཀྱི་སྐུལ་མ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ འགྱོཝ་མས།
རང་གི་སེམས་འདི། དྲན་པ་དང་ཤེས་བཞིན་གྱི་ཐོག་ལས་ བདག་འཛི་འབད་དགོ།
རང་ལུ་ཡོན་ཏན་དང་ གཞན་ག་དེམ་ཅིག་ཡོད་རུང་ སེམས་ཀྱིས་གོ་མ་ཆོད་པ་ཅིན། ཡོན་
ཏན་འདི་ཚུ་ངན་པའི་ལམ་ལུ་ གཡོག་བཀོལ་ཏེ་ རང་དང་རང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་ རྒྱལ་ཁབ་
ཚུ་ལུ་ གནོད་པའི་ལཱ་ངན་འབདཝ་ཨིནམ་ལས། སེམས་བདག་འཛི་འབད་ནི་འདི་ གལ་
ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས། རང་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ རྣམ་རྟོག་ངན་པ་ རོགས་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་ནི་
དང་ སྡིག་པའི་ལཱ་འབད་ནི་ རང་གི་མི་ཚེ འཕྲོ་བརླག་གཏང་ནིའི་ མནོ་བསམ་ངན་པ་
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དེ་བཟུམ་ ཤར་ཏེ་འོང་པ་ཅིན་ ཆུ་ལུ་རི་མོ་འབྲི་དོ་བཟུམ་ ཡུན་རིང་བཅུག་ནི་མི་འོང་། དེ་
ལས། དགེ་བའི་ལཱ་འབད་ནི་དང་ རང་གཞན་ལུ་ ཕན་པའི་མནོ་བསམ་རེ་ བཏང་སྟེ་འོང་
པ་ཅིན། རྡོ་ཡི་གུ་ རི་མོ་འབྲི་དོ་བཟུམ་ ནམ་ཡང་ཡལ་མ་བཅུག་པར་ བཞག་སྟེ་འབད་
དགོ།
ད་ལྟོ་ ང་བཅས་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་ཡོན་ཏན་སྦྱངས་ཏེ་ སྡོད་པའི་གནས་སྐབས་ནང་། རང་
གི་སེམས་འདི་ རང་གིས་ བདག་འཛི་མ་འབད་བར་ ཆ་རོགས་ངན་པ་དང་བསྡོམས་ཏེ།
ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་ ར་བཟི་ནི་གི་སྨན་ཚུ་ ལོངས་སྤྱོད་དེ་སེམས་ལང་ཤོར་ ཐལ་བཅུག་ནི་
མི་འོང་། དེ་མ་ཚད། རོགས་ཆ་རོགས་ལ་ལུ་ཅིག་ སློབ་རིམ་ བདུན་བརྒྱད་དེ་ཅིག་བལྟ་སྟེ་
སློབ་གྲྭ་ནང་ལས་ཐོན་ཞིནམ་ལས། དེད་གཡོགཔ་དང་། གཞན་ཡང་ ལཱ་ཆུང་ཀུ་རེ་
འཚོལ་ གཉེན་རྐྱབ་སྟེ་སྡོད་མི་ཚུ་ སློབ་གྲྭ་ནང་བཟུམ་ སློབ་དཔོན་གྱིས་ ཚོ་བརྡ་ཉན་མ་
དགོ། དཀའཝ་སྦོམ་ག་ཅི་ཡང་ སྤྱད་མ་དགོ་པར་ སྡོད་མི་ཚུ་ལུ་ སེམས་ཤོར་ཏེ་ རང་
གི་སློབ་གྲྭ་བཀོ་བཞག་སྟེ་ འགྱོ་ནི། ཟེར་བའི་ མནོ་བསམ་ཚུ་ གཏང་ནི་མི་འོང་། ད་ལྟོ་
དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་སྐབས་ དཀའ་ངལ་ ག་ཅི་བཟུམ་འཐོན་རུང་ འཐོན་བཅུག། རང་ལུ་
ཡོན་ཏན་ཅིག་ར་ ལེགས་ཤོམ་ཡོདན་ དགའཝ་སྐྱིདཔ་འབད་སྡོད་ནི་འདི་ མ་པ་ལས་
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འཐོབ་ཟེར་ བདེ་བ་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ལུ་ སེམས་ཤོར་བ་ཅིན་ བདེ་བ་སྦོམ་འདི་ རང་གི་ལག་
པ་ལས་ ཤོར་ནི་ཨིནམ་ལས་ རང་གི་སེམས་འདི་ བདག་འཛི་འབད་དགོ།
ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དང་པ་ར་ རང་གི་སེམས་འདི་གིས་ མནོ་ཐངས་འདི་བརྟགས་
ཤིང་དཔྱད་དེ་ སེམས་ཀྱི་བསམ་པ་ངན་པ་དང་ མ་བཏུབ་འབད་ནིའི་ མནོ་བསམ་རེ་
གཏང་པ་ཅིན་ ལཱ་འདི་མ་འབད་བར་ བཞག་ནིའི་ལམ་ལུགས་ལུ་ སྦྱང་བ་ཚུད་བཅུག་
དགོ། དེ་མེན་པར་ རང་གི་སེམས་འདི་ རང་གིས་ བདག་འཛི་འབད་མ་ཚུགས་པར་
ངན་པའི་དབང་ལུ་ཐལ་སོ་པ་ཅིན། དང་པ། གཞུང་ལུ་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་མ་ཚུགས་པར་
གཞུང་གི་ཟད་འགྲོ་ཆུད་ཟད། གཉིས་པ། ཕ་མའི་དྲིན་ལན་ འཇལ་མ་ཚུགས་པར་ ཕ་
མའི་ཟད་འགྲོ་དང་ རེ་འདོད་སྟོང་ལོག། གསུམ་པ། རང་གི་མི་ཚེའདི་ནང་ རང་མགོ་རང་
འདྲོང་འབད་ སྡོད་མ་ཚུགས་པར་ འགྱོ་ནི་ཨིནམ་ལས། རང་གི་སེམས་འདི་ རང་གིས་
བདག་འཛི་འཐབ་སྟེ་ ཕུགས་ཀྱི་བདེ་བའི་རྒྱུ་ ཆོས་ཡོན་ཏན་སྦོམ་བལྟ་ནི་ལུ་ རྩ་
འགེངས་དགོཔ་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན་ནོ།།
ོང་ །

ི་བ།

༡- འབྲི་རྩོམ་འདི་གིས་ ལྷག་མི་ཚུ་ ག་ཅི་ལུ་ རྒྱུད་སྐུལ་འབདཝ་ཨིན་ན?
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༢- ལུས་སེམས་གཉིས་ དཔེ་ག་ཅི་ལུ་བཞག་ནུག་གོ?
༣- འབྲི་རྩོམ་འདི་ནང་ ལེགས་ཉེས་ཀྱི་ཆ་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?
༤- སེམས་ལུ་ མ་ཐེག་པའི་སྡུག་བསྔལ་ཚུ་ཕོགཔ་ད་ བཟང་པོའི་ཐབས་ལམ་ག་ཅི་ར་
བཏོན་དགོཔ་འདུག་གོ?
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༢. དགུང་སངས་མཐོན་པོ།
ཞབས་ཁྐྲ་ ག་ནི་དང་ མ་གྲ་རེ་ ི་ནི་གི་ རིག་ ལ་ འཐོབ་ཐབས་ །

དགུང་སངས་མཐོན་པོ་ཁྐྲི་ག གས་ཉི་མ་ཤར།།
ོད་ཉམས་ ན་པའི་འོད་ཟེར་ཀུན་ ་ཁྱབ།།
གླིང་བཞིའི་མི་ མས་དགའ་བའི་ཉམས་ཤིག་ཤར།།
དགའ་བའི་ཉི་མ་ བ་པ་མེད་པར་ཤོག།
ཤར་རིའི་ ེ་ལས་དཀར་གསལ་ ་བ་ཤར།།
བསིལ་ཉམས་ ན་པའི་འ མ་ཟེར་ཀུན་ ་ཁྱབ།།
གླིང་བཞིའི་མི་ མས་ ིད་པའི་ཉམས་ཤིག་ཤར།།
ིད་པའི་ ་བ་ བ་པ་མེད་པར་ཤོག།
་ཡི་ག ས་ ་དཔག་བསམ་ ོན་ཤིང་འཁྲུངས།།
ཞིམ་མངར་ ན་པའི་འ ས་ ་འ མ་ ག་འཚོ།།
་ མས་གང་འདོད་ལོངས་ ོད་ ན་ མ་ཚོགས།།
ན་ཚོགས་ ོན་ཤིང་ལོ་འདབ་ ས་པར་ཤོག།
གསེར་ཁྐྲིའི་ ེང་ ་མི་དབང་ ལ་པོ་བ གས།།
ན་ཚོགས་བསོད་ནམས་ ོབས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བ ར།།
ལ་ ིད་ཆོས་བཞིན་ ོང་བའི་ཉམས་ཤིག་ཤར།།
ཆོས་ཀྱི་ ལ་པོའི་ ་ཚེ་བ ན་པར་ཤོག།
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ོང་ །
༡.

ཞབས་ཁྐྲ་འདི་ནང་ ོམ་མི་འདི་གིས། དགའ་བའི་ཉི་མ་ བ་པ་མེད་པར་ཤོག། ིད་པའི་
་བ་ བ་པ་མེད་པར་ཤོག། ན་ཚོགས་ ོན་ཤིང་ལོ་འདབ་ ས་པར་ཤོག། ཟེར་བཀོད་དེ་
འ ག། དེ་ ེ་ བཀོད་དགོ་པའི་ ཁུངས་ ཞབས་ཁྐྲ་ནང་ལས་འཚོལ།
༢. གླིང་བཞི་གི་མི་ ་ དགའ་ ིད་འདི་ ག་ལས་འ ང་དོ? ལེགས་ཤོམ་འབད་ ིས།
༣. ོབ་གྲྭ་ནང་ ་འབད་བ་ཅིན། དགའ་ཏོག་ཏོ་དང་ ིད་ཏོང་ཏོ་འདི་ ག་ ་བ ེན་ཏེ་འ ངམ་
མས་གོ? བསམ་འཆར་བཀོད།
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༣. བ བ་ ། ོ་དཀོན་མཆོག་ག མ།
ད ེ་གཏམ་ནང་གི་དོན་དག་དང་ འདི་གི་ཁྱད་ མ་ ཚིག་གི་བར་ན་བ གས་ཐངས་ འགྲེལ་
བཤད་ དཔེ་དོན་དང་ གོ་དོན་ མིང་ཚིག་གི་ ེབ་ ་ཤེས་ཐབས་ །

ོ་དཀོན་མཆོག་ག མ་མར་གཏདན།
ལས་འ ས་བ ་བ་མི་ ིད།
ཡེ་ཤེས་པའི་མདའ།
བ་སར་མི་མཐོང་ཕོག་སར་མཐོང་།
ོབས་ ་དང་མཉམ་ ང་།།
མཛདཔ་མི་དང་བ ན་དགོ།
ཚ་ གན་ གས་ཡང་བ །
བསིལ་ གན་ ་ཡང་ ོག་མ་བཏགས།
གནམ་ལས་གནམ་ གས་མ་ དན།།
ས་ལས་ས་ ་མི་འཐོན།།
ང་ལས་ ི་བསེར་མ་འ ་ན།
ོ་ཡི་ཙན་དན་གཡོ་དགོཔ་མེད།
ེམོ་མཐོ་གང་གཅད་པ་ །།
ཝ་འདོམ་གང་བསལ་དགོ།
མངན་ ལ་བའི་ག ང་ཡང་ ོ།།
གན་ཨའི་གི་ཨོམ་ཡང་ ག།
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ོ ང་ །
ི་བ།
ཀ་ འོག་ ་བཀོད་ཡོད་མི་དཔེ་ ་གི་ དོན་ ིས།
༡. ོབས་ ་དང་མཉམ་ ང་། །མཛདཔ་མི་དང་བ ན་དགོ།
༢. ཚ་ གན་ གས་ཡང་བ ། བསིལ་ གན་ ་ཡང་ ོག་མ་བཏགས།
༣. ང་ལས་ ི་བསེར་མ་འ ་ན། ོ་ཡི་ཙན་དན་གཡོ་དགོཔ་མེད།
༤. མངན་ ལ་བའི་ག ང་ཡང་ ོ།། གན་ཨའི་གི་ཨོམ་ཡང་ ག།
ཁ་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན།
ོབས་ ་དང་མཉམ་ ང་།། ཟེར་བའི་ བས་ཀྱི་
ོབས་འདི་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་གོཝ་ཨིན། ་ནོར་ལོངས་ ོད།/ཁེ་ ོ་ཡོད་མི།
མཉམ་ ང་འདི་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་གོཝ་ཨིན། འ ན་འ །/གཅིག་ཁ།
མཛད་པ་མི་དང་བ ན་དགོ། ཟེར་བའི་ བས་ཀྱི་
མཛད་པ་འདི་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་གོཝ་ཨིན། ་འབད་ནི་/ ་འབད་ཐངས།
བ ན་དགོ་འདི་ ་ ་ ་ ་ ་ ་ ་གོཝ་ཨིན། གྲོས་ ན་/འཁྐྲིལ་ནི།
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༤. ལས་ངན་ ་མོ།
ང་གི་དོན་དག་དང་ འདི་ནང་གི་ཁྱད་ཆོས་ དོན་མཚམས་ ཚིག་མཚམས་བཅད་དེ་ ག་
ཐངས་དང་ མིང་ཚིག་ ་ཁག་ ་ ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ ེ་ གོ་དོན་འཚོལ་ གས་ནིའི་
དོན་ ་ཨིན།

༈ སྤུ་ན་ཁའི་ རྫོང་ཁག་གི་ཆ་འོག་ གཡུས་འཛོམ་མིའི་ས་ལུ་ བུམོ་རིགས་བཟང་
ཟེར་མི་ཅིག་ ཡོདཔ་མས། མོ་གི་ཨ་པ་འདི་ མོ་ཆུང་ཀུ་བསྒང་ལས་གྱོངས་སོ་ནུག། ཨའི་
འདི་ཡང་ དོན་ཧིང་གི་ནད་གཞི་ཅིག་ཡོད་པའི་གུ་ མིག་ཏོ་ཡང་ཞརཝ་ཅིག་ཨིན་དོ་ཡོདཔ་
མས། མོ་ སློབ་རིམ་བཅུ་པ་ནང་ལས་ ཐབས་མེད་པར་ དཔྱེ་ཆ་ལྷབ་ནི་བཞག་སྟེ་ ཨའི་
གི་ནད་གཡོག་བརྒྱུགས་ཏེ་ ལུས་སོ་ནུག། མོ་གི་ཨའི་འདིནི་ ཨ་རྟག་ར་བུམོ་འདི་ལུ་
གཡོག་ཅིག་མེད་སནི་ ཁྱིམ་ནང་ལཱ་རུབ་འབད་མི་ ག་ཡང་མེད་པར་ ཐང་ཆད་སུ་ཅིག་
འབད་ སྡོད་ནུག།
ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད། ཨའི་གིས་ རིགས་བཟང་ ཁྱོད་གཉེན་མ་རྐྱབ་ཚུན་ཚོད་ ང་ཤི་རུང་
དབུགས་ ཆད་མི་ཚུགས་ནི་མས། ཁྱོད་གཉེན་དང་གྲོགས་ཅིག་ འཚོལ། ཟེར་སླབ་ནུག།
མོ་ཡང་ ཨའི་གིས་སླབ་པའི་ཁ་ལུ་ཉན་ཏེ་ བུཚ་བསོད་ནམས། ཟེར་མི་དང་གཅིག་ཁར་
གཉེན་རྐྱབ་ནུག། ཁོ་གི་མིག་ཁར་ མོ་འདི་ལྷ་ཡི་སྲསམོ་ཅིག་ལས་ ལྷག་པའི་ཡིད་
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འཕྲོག་མ་ཅིག་འབད་ མཐོང་ནི་དེ་གིས། ནང་ན་ལས་ད་ལྟ་ར་ རང་བ་དྲགཔ་གཞན་ཅིག་
གིས་ འཁྱིད་མི་བདའ་ག? ཟེར་འདྲོག་པའི་ཚ་གྱང་གིས། མོ་ མི་གཞན་དང་ བློ་སླབ་
རུང་ཙིཔ་ཟ་ དྲག་བསྐྱེད་དེ་ མོ་ཕྱི་ཁ་ར་རྩ་ལས་ མ་གཏང་པར་བཞག་དོ་ཡོདཔ་མས།
ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད། ཁོ་ཡིག་ཚང་ནང་ལུ་ རྒྱབ་ཐལཝ་ད། ཨའི་ཤུགས་འབད་ ན་སྟེ་
སྨན་ཁང་ནང་ ཨའི་ཁྱིད་དེ་ འགྱོ་དགོཔ་ཐོན། ནད་དཔྱད་འབདཝ་ད། དྲུང་འཚོ་གིས་
ཁྱོད་ཀྱི་ཨའི་འདི་ དོན་ཧིང་གི་ནད་གཞི་ཨིན་མས། དོན་ཧིང་གི་ནད་འདི་ ལཱ་ཁག་ཅིག་
ཨིན། འདི་ལུ་ ཕན་དགོ་པ་ཅིན་ མོ་ལུ་ མནོ་བསམ་གཏང་བཅུག་ནི་དང་ ཚ་གྱང་དང་
སྡུག་བསྔལ་ ཨ་ཙིཅིག་ཡང་མེདཔ་འབད་ སེམས་བདེཝ་ བཞག་དགོཔ་ཨིན། དེ་མེན་
ཚེསྲོག་ལུ་བར་ཆད་ཡང་ འབྱུང་སྲིདཔ་ལས། ལེགས་ཤོམ་འབད་ བདག་འཛི་འབད།
ཟེར་སླབ་ནུག། དེའི་བསྒང་ལས་ མོ་ རང་དབང་མེད་པར་ མིག་ལས་མིག་ཆུ་ཤོར་ཏེ་
ཁྱིམ་ནང་ལོག་སོ་ནུག།
མོ་ཁྱིམ་ནང་ མ་ལྷོད་པའི་ཧེ་མར་ རྨགཔ་འདི་ ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་དེ་ སྡོད་ཡོདཔ་མས། མོ་
ཁྱིམ་གྱི་སྒོ་ཁ་ལས་ འཛུལཝ་ཅིག་ སླབ་ལོང་ག་ནི་ཡང་མེད་པར། ཁོ་གིས་ ཁྱོད་ག་ཏེ་
སོང་ཡི? ཨམ་སྲུ་ཟེར་མི་འདི་ ཁྱིམ་ནང་ཁུ་སིམ་སིམ་འབད་སྡོད་དེ་ བཞེས་སྒོ་འབད་
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གོ་ལ་འཁྱུ་སྦེ་ སྡོད་ནི་གི་ལཱ་ཨིན། རོ་ཁྱི་སྤྱང་ཁྱི་བཟུམ་འབད་ ག་ཏེ་བཤལ་ཏེ་སོང་ཡི?
ཟེར་ ཧད་བཏགས་འཚོལ་ བྱེལཝ་མ་ཆོད་པའི་བར་ན་ར། དྲུང་འཚོ་འདི་ སྒོ་བརྡུངས་ཏེ་
ཨའི་གི་སྨན་བཀལ་བར་འོངམ་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ནུག།
རྨགཔ་འདི་གིས་ ཁྱོད་ག་སྨོ་? ནཱ་ ག་ཅི་འབད་བར་འོངས་ཡི་? ཟེར་སླབ་ད། དྲུང་
འཚོ་གིས་ ང་བཅས་གཉིས་ ཧེ་མ་ལས་ཆ་རོགས་ཨིན། ད་རེས་ ང་གིས་ ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་
ཀྱི་དྲུང་འཚོ་མཁས་པ་ཅིག་ལས་ སྨན་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཐོབ་སྟེ། དེ་ མོ་གི་ཨའི་ལུ་
བཀལ་བར་འོངས་ཡི། ཟེར་སླབ་ད། དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ ང་གིས་ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ནདཔ་དྲུང་
འཚོ་འབད་སར་ འགྱོཝ་མ་གཏོགས། དྲུང་འཚོ་ནདཔ་འབད་སར་ འོང་སར་མ་མཐོང་།
ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཨམ་སྲུ་གི་ལག་པར་བཤེད་སྦེ། ཁྱོད་ ཁོ་འབད་སར་སོང་སོཔ་ཨིན་ནོ་
ཞིག? ཁྱེད་གཉིས་ ནམ་ལས་ཀྱི་ ཆ་རོགས་སྨོ? ཟེར་ཁོ་གི་གདོང་ཁ་ར་ ཕར་འཐེན་
ཚུར་འཐེན་འབདཝ་ད། དྲུང་འཚོ་འདི་ མོ་ལུ་བལྟ་ སྡི་ཆེ་རུང་ ཁོ་ལུ་འདྲོགས་པའི་ཤུགས་
ཀྱིས་ ག་ནི་ཡང་ སླབ་མ་ཚུགས་པར་ ལོག་ཡར་སོ་ནུག།
དེའི་ནངས་པར་ཡང་ ཨའི་གི་ནད་འདི་ལོག་སྟེ་ ཁོང་གཉིས་ཆ་ར་ སྨན་ཁང་ནང་འགྱོ་
དགོཔ་ཐོན་སོ་ནུག། མོནི་ དྲུང་འཚོ་དང་འཕྱད་པ་ཅིན་ ཁོ་གིས་ ཧད་བཏགས་འཚོལ་འོང་
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མནོ་བའི་ སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ སེམས་ལུ་མ་ཤོང་བའི་ཚ་གྱང་འབག་སྟེ། ད་རིས་དྲུང་འཚོ་
འདི་ ཁོ་ར་མེན་པ་ཅིན་དྲག་ནི་མས། ཟེར་ མནོ་བསམ་ སེམས་ལུ་ མ་ཤོངམ་འབད་
བཏང་། ལམ་འགྱོ་བའི་བར་ན་ར་ འདྲོགས་འདྲོག་པའི་ཧང་ཁར་འདྲེ། ཟེར་ སླབ་དོ་
བཟུམ་འབད་ དེ་ཚེཡང་ ནདཔ་བརྟག་དཔྱད་འབད་མི་ སྐོར་རྒྱབ་འདི་ དྲུང་འཚོ་འདི་ལུ་
ར་ཕོགཔ་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་ནུག།
མོ་ ནང་ན་ ཨའི་ཁྱིད་སོངམ་ད། དྲུང་འཚོ་གིས་ ཁ་ཙ་ ང་ཕར་འོངས་ཏེ་ ཁྱོད་ལུ་གནམ་
མེད་ས་མེད་དཀའ་ངལ་བྱིན་ཡི། ཙིཔ་མ་ཟ། ཟེར་སླབ་ད། མོ་རའི་ རྨགཔ་གི་འབད་
གཞག་ལུ་བལྟ་ ངོ་ཚ་སྟེ་ མིག་ཏོ་ནང་མིག་ཆུ་རྒྱ་མཚོ་བཟུམ་ འཁྱིལ་སྦེ་ དྲུང་འཚོ་དེ་སྦེ་
མ་གསུངས། ངེ་གི་མནོ་བསམ་ལུ་འབདན་ གཉེན་གྲོགས་གཅིག་ཡོདན་ ང་དང་ངེའི་ཨའི་
ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནི་འདྲས། ཟེར་ མནོ་སྟེ་སྡོད་ཅི། དེ་འབདཝ་ད། དགྲ་མེདན་གཉེན་
འཚོལ། ཟེར་ སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་ ཧེང་སྐལ་སྡུག་བསྔལ་ཨིན་པས། ཟེར་སླབ་སྡོད་
སྡོད་པའི་བར་ན། བསོད་ནམས་ཀྱིས་ ཤ་ཁྱི་གིས་ཤ་ལུ་སྡང་དོ་བཟུམ་ ད་རིས་ངེའི་ཨམ་
སྲུ་འདི་ ནང་ན་ག་ཅི་འབདཝ་ཨིན་ན? ཟེར་ སྒོ་ཕྱེས་ཏེ་ནང་ན་ འཛུལ་འོངས་ནུག།
བློ་སླབ་སྡོད་སར་མཐོང་སྟེ་ ཧེང་སྐལ་ར་ ཁོ་ཞེ་སྡང་མེ་བཟུམ་འབར། མོ་དང་ཨའི་གི་
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ལག་པ་ལས་བཤེད་དེ། ཨའི་དང་བུམོ་ཁ་རུབ་སྟེ་ ང་ལུ་ མགུ་སྐོར་རྐྱབ་ཨིན་ན་? ཁྱོད་
ན་བརྫུ་བཏབ་སྟེ་བུམོ་འདི་ དྲུང་འཚོ་དང་འཕྱད་པར་ ཁྱིད་འོངས་འོངམ་ཨིན་ནོ་ཞིག། ལྟོ་
ཨ་ཁམ་ལྐོད་མར་མ་ཐལ་བར་ ཁྱེད་གཉིས་ ང་ཧྲིལ་བུམ་ལྐོད་མར་གཏང་ནིའི་ རྩིས་མ་
རྐྱབ་སྨ་རེ། ཟེར་སླབ་སྟེ། གཉིས་ཆ་ར་ ཁྱིམ་ནང་ཁྱིད་ཡར་སོ་ནུག།
ཁྱིམ་ནང་ལྷོད་ཞིནམ་ལས་ མོ་གནམ་མེད་ས་མེད་དྲངས། ལག་པ་ལས་ཁྲག་ཐོན། ལམ་
ཡང་ འགྱོ་མ་ཚུགས་པར་ ཨ་ལོ་བཟུམ་ས་ཁར་གོབ་སྟེ་ ཨའི་འབད་སར་འགྱོཝ་ད།
ཨའི་གིས་ མིག་གིས་མ་མཐོང་རུང་ བུམོ་འདི་གི་སྔུ་མི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སེམས་ཀྱིས་བཟོད་
མ་ཚུགས་པར་ ཁོང་ར་མ་སྨད་གཉིས་ ཕངམ་བཏབ་སྟེ་ སྡོད་པའི་བར་ན་ ཨའི་འདི་ ཁ་
ལས་བློ་ཡང་འཐོན་ནི་མེད་ གཟུགས་ཡང་ ཁོད་སི་སི་ཐལ་སོ་ནུག།
ོང་ །

ི་བ།

༡. རིགས་བཟང་ གཉེན་རྐྱབ་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ངོ་མ་གཉིས་བྲིས།
༢. ཁྱོད་ལུ་ རིགས་བཟང་གི་ གཉེན་བཟུམ་ཅིག་ཚུད་པ་ཅིན། ག་དེ་སྦེ་ འབད་ནི་
སྨོ? བཤད་པ་བྲིས།
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༣. གཉེན་རྐྱབ་ནི་ཨིན་པའི་ གཉེན་གྲོགས་ལེགས་ཤོམ་གྱི་ ཁྱད་ཆོས་དག་པ་ཅིག་
ཐོ་བཀོད་འབད།
༤. སྲུང་འདི་ བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན་ ག་ཅི་ཟེར་བའི་ བློ་ཨིན་པས་གོ? གྱལ་གཉིས་
ནང་ བྲིས།
འོག་ལུ་ བཀོད་ཡོད་མི་ དྲི་བ་གཉིས་ཀྱི་ ཚི་མཚམས་ལེགས་ཤོམ་འབད་བཟོ།
ཀ་ མནོ་མ་ཤེསཔ་ལས་གཉེན་རྐྱབ་པ་ཅིན་དཀའ་ངལ་ག་ཅི་ར་འཐོན་འོང་གོ?
ཁ་ ཨའི་སྨན་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་རུང་དྲག་མ་ཚུགས་མི་འདི་ག་གི་སྐྱོན་ལུ་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན་མས་གོ?
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ན་ཐབས།

༡. འབད་དགོཔ་དང་བཞག་དགོཔ།
༉ ང་བཅས་རའི་ མི་ཚེའདི་ནང་ འབད་དགོཔ་དང་། འབད་མ་དགོ་པའི་ ལཱ་ལེ་ཤ་
ཡོད། དེ་གི་ནང་ལས། ཁག་ཆེ་ཤོས་འདི་ འབད་དགོཔ་དགེ་བ་བཅུ་དང་། བཞག་དགོཔ་
མི་དགེ་བ་བཅུ་ཨིན། འབད་དགོཔ་དགེ་བ་བཅུ་ ཟེར་མི་འདི།
༡. ལུས་ཀྱིས།
༡.༡ སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནི།
༡.༢ སྦྱིན་པ་གཏང་ནི།
༡.༣ སྡོམ་པ་དམ་ཚི་བསྲུང་ནི་གསུམ་དང་།
༢. ངག་གིས།
༢.༡ གཏམ་ཕྲང་སྟེ་བདེན་པ་སླབ་ནི།
༢.༢ མ་འཆམ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་འཆམ་ཁ་བཟོ་ནི།
༢.༣ ཚི་ཧན་ཏོང་ཏོ་འབད་སླབ་ནི།
༢.༤ ཨ་རྟག་ར་ཕན་པའི་བསླབ་བྱ་བྱིན་ནི་བཞི་ཨིན།
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༣. སེམས་ཀྱིས།
༣.༡ གཞན་གྱིས་བདག་འཛི་འབད་མི་དངོས་པོ་དང་གང་ཟག་ལུ་སེམས་མི་
ཆགས་ནི།
༣.༢ གཞན་ལུ་ཕན་ཐོགས་ནི།
༣.༣ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ཡིད་ཆེས་དང་ ཆོས་དང་བླམ་ལུ་དད་པ་དག་སྣང་
བསྐྱེད་ནི།
འབད་མ་དགོ་པའི་ལཱ་ མི་དགེ་བ་བཅུ་ ཟེར་མི་འདི།
ཀ་ ལུས་ཀྱིས།
ཀ་༡ སྲོག་གཅོད་འབད་ནི།
ཀ་༢ ཨརཝ་བརྐུ་ནི།
ཀ་༣ རང་དང་ངོ་ཚ་ཕོག་མི་དང་ གཉེན་གྲོགས་ཡོད་མི་ ན་ཚོད་མ་མཉམ་མི་ཚུ་
དང་འདོད་སྤྱོད་འབད་ནི།
ཁ་ ངག་གིས།
ཁ་༡ ཤོབ་རྐྱབ་ནི།
ཁ་༢ རོགས་ཀྱི་བར་ན་ཕུང་བཟོ་ནི།
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ཁ་༣ གཞན་ལུ་ཁ་ཟགོ པ་སླབ་ནི།
ཁ་༤ དོན་མེད་ཀྱི་བཤད་ཐོ་བརྡལ་ཏེ་སྡོད་ནི་དང་བཞི་ཨིན།
ག་ ཡིད་ཀྱིས།
ག་༡ རོགས་ཀྱི་མི་དང་ཅ་ལ་ལུ་ སེམས་ཤོར་ཏེ་ རང་ལུ་འཐོབ་ཐབས་ཀྱི་
བསམ་པ་བསྐྱེད་ནི།
ག་༢ གཞན་ལུ་གནོད་སེམས་བསྐྱེད་ནི།
ག་༣ ཆོས་དང་ བླམ་ དགེ་འདུནཔ་ལུ་ དད་ལོག་ཞུ་ནི་དང་། ལས་རྒྱུ་འབྲས་
ལུ་ཡི་མི་ཆེས་ནི། དགེ་བ་བཅུ་དང་ མི་དགེ་བ་བཅུ་ཡི་རྣམ་གཞག་ ཧ་
གོ་སྟེ་ དབྱེ་བ་ཕྱེ་ཤེསཔ་འབད་དགོ་མི་འདི་ རང་གི་མི་ཚེི་ནང་ལུ་ དེ་
དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་དུ་ འཐབ་དགོ་པའི་ དོན་ལུ་ཨིན་
ནོ།།
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༢. ངོ་ གས་བདག་འཛིན།
རང་ཆས་བཞག་ ེ་གཞན་ཆས་མ་ ིགས་ས་ཨ་ལོ་ །།
རང་ཆས་གྱོན་ཏེ་འཇའ་རིསམོ་བཟོ་དགོ་ཨ་ལོ་ །།
རང་བཙན་ ལ་ཁབ་ངོ་ གས་ཟེར་ ང་འདི་ར་ཨིན།།
རང་གི་འ ག་པའི་དཔའ་ཉམས་ཟེར་ ང་འདི་ར་ཨིན།།
རང་ གས་བཞག་ ེ་གཞན་ གས་མ་འབད་ཨ་ལོ་ །།
རང་ གས་བཟང་པོ་ ིག་ལམ་ཤེས་དགོ་ཨ་ལོ་ །།
ཕ་མ་བཟང་པོའི་ ་གཞིས་ཟེར་ ང་འདི་ར་ཨིན།།
རང་ གས་བདག་འཛིན་འཐབ་ནི་ཟེར་ ང་འདི་ར་ཨིན།།
རང་ཁ་བཞག་ ེ་རོགས་ཁ་མ་ བ་ཨ་ལོ་ །
རང་གི་ ད་ཡིག་གོང་འཕེལ་གཏང་དགོ་ཨ་ལོ་ །།
རང་གིས་ག ང་ ་ཞབས་ཏོག་ཟེར་ ང་འདི་ར་ཨིན།།
ལ་ཁབ་རང་བཙན་ཐབས་ལམ་ཟེར་ ང་འདི་ར་ཨིན།།
རང་ག ས་བཞག་ ེ་མི་ ལ་མ་འཁྱམས་ཨ་ལོ་ །།
རང་ ལ་བདག་འཛིན་འབད་དེ་ ོད་དགོ་ཨ་ལོ་ །།
རང་ ་དགོ་པའི་ ་ནརོ ་ཟེར་ ང་འདི་ར་ཨིན།།
རང་གི་ག ས་ ོ་འཛིན་ ོང་ཟེར་ ང་འདི་ར་ཨིན།།
རང་ཆོས་བཞག་ ེ་གཞན་ཆོས་མ་འབད་ཨ་ལོ་ །།
རང་ཆོས་བཀའ་ ིང་ ང་འ ེལ་འབད་དགོ་ཨ་ལོ་ །།
རང་ ་ཕན་པའི་དམ་ཆོས་ཟེར་ ང་འདི་ར་ཨིན།།
ི་མའི་ལམ་བཟངབ བ་ནི་ཟེར་ ང་འདི་ར་ཨིན།།
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བོ ་ཚན་༤ པ། བ ོད་དོན་ ཐབས་ཤེས།
བརྗོད་དོན་འདི་ མི་མཁས་པ་ཚུ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཅིག་ཨིན། དཔེར་ན། ཅ་ལ་སྦོམ་ཅིག་ རང་
གིས་འཐེན་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ མི་གཉིས་རུབ་སྟེ་འཐེན་མི་འདི་ཐབས་ཤེས་ཅིག་ཨིན། དེ་
བ་ཡང་ལྷགཔ་འབད་ འཕྲུལ་ཆ་གིས་འཐེན་ནི་དང་ འདི་གི་འོག་ལུ་ འཁོར་ལོ་བཙུགས་
ཏེ་ འཐེནམ་འཇམ་ཏོང་ཏོ་བཟོ་ནི་ཚུ་ ཐབས་ཤེས་གཅིག་ལས་གཅིག་དྲགཔ་འབད་
བརྩམ་ནི་ཚུ་ཨིན།
ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ མཐར་འཁྱོལ་མི་འཁྱོལ་འདི་གཙོ་བོ་ར་ ཐབས་ཤེས་
གནས་སྐབས་འདི་ལུ་ རག་ལས་ཏེ་སྡོད་ཡོད། ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་བཏོན་མ་ཤེས་
མི་མི་ལུ་ ཐབས་རྡུགས་ ཟེར་སླབ་ཨིན། ཐབས་ཤེས་གནས་སྐབས་ཡང་ རབ་འབྲིང་ཐ་
གསུམ་ ལེ་ཤ་ཡོད་པའི་ནང་ལས་ ག་བ་ཡང་དྲག་ཤོས་འདི་འཚོལ་དགོཔ་ཨིན། ཐབས་
ཤེས་ཁར་ མ་བཀལ་བར། ཨིན་པ་ཨིན་དང་། མེན་པ་མེན། ཟེར་ ཨུ་ཚུགས་ཀྱིས་རྒྱལ་
ཁ་འཐོབ་མི་ཚུགས།
དེ་གི་གྲངས་སུ་ གཞན་དང་གྲོས་སྡུར་འབད་ནི་ མཚམས་ཚོད་རང་གིས་ཐག་གཅད་ནི་
དོན་དག་ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ ཡུལ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ དུས་ཚོད་ཀྱི་ཁྱད་པར་ཚུ་དང་བསྟུན་
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ཏེ་ འོས་འབབ་བལྟ་ནི་དང་ ག་ཅི་ནང་ར་ཨིན་རུང་ ཤུགས་མ་ཐལ་བར་ མཚམས་ཚོད་
རན་ཏོག་ཏོ་ཅིག་འབད་དགོཔ་དང་ ཆོག་ཤེས་འབད་ཡོདཔ་བཟོ་ནི་ལུ་ བརྗོད་དོན་འདི་ནང་
སློབ་སྟོན་འབད་དགོཔ་ཨིན།
བ ོད་དོན་བཞི་པ། ཐབས་ཤེསའདི་ བ་ནི་དང་འ ེལ་ཏེ་ བ ོད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་
འཁོད་ ག་དེབ་དང་ ན་ཐབས་ ག་དེབ་ ་ཡང་ ོབ་དཔོན་གྱི་ལམ་ ོན་དང་འཁྐྲིལ་ ག་ ེ་ བ ོད་དོན་
འདི་དང་འ ེལ་བའི་ ོམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་ ས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
ག་དགོ་པའི་ ག་དེབ་ཀྱི་མིང་།
༡. བོང་ཀུ་དོན་ཧིང་མེད་མི།
༢. མ་ ོག།
༣. འི་ མ་རིག། ན་ཐབས།
དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ ོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འ ཝ་ ་ ལེན་ཏེ་ ག་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་
ག་ནི་ ་བ ོན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བ ོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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༡. རང་སེམས།
འ ི་ ོམ་གྱི་ད ེ་བ་ ཁྱད་ མ་ ་ འཆར་ ང་འ ི་ ོམ་འདི་དང་ཆ་འ ་བའི་ འ ི་བཀོད་གཞན་
ཡང་ལག་ལེན་འཐབ་ནི་དང་ གནད་དོན་འདི་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ངོས་ལེན་དང་ བ་འགལ་གྱི་ ོར་
ལས་རང་སོའི་ བསམ་འཆར་དང་མ ན་པའི་ འ ི་ ོམ་གསར་ ོམ་དང་ མིང་ཚིག་གི་ ེབ་ཤེས་
ཐབས་ ་ཨིན།

༉ ཤེས་རིིག་ཡོན་ཏན་འདི་ ང་བཅས་ར་མི་ལུ་ ཆ་བཞག་པ་ཅིན་ ཕྱི་བལྟ་བའི་ངོ་
རིས་བྱ་རིསམོ། ནང་མནོ་བའི་ བསམ་པ་བཟང་དྲགས་ ལཱ་འབད་བའི་ སེམས་ཀྱི་ཀྲབ་
ལ་མཁས་ཤོས། འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ཁབ་ག་ཏེ་འགྱོ་རུང་ ག་ཏེ་སྡོད་རུང་ མི་སྡེའི་བར་ན་
མཐུན་ལམ་བཟོ་མི། སེམས་ཅན་ཡོད་ཚད་གཅིགཔོ་གི་ སྐྱབས་དང་རེ་ས། མགོན་དང་
དཔུང་གཉེན་ དྲག་ཤོས་ཅིག་འོང་ནི་ཨིན་པས།
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཤེས་རིག་ཡོན་ཏན་འདི་ བུཚ་ཀརྨ་འོད་ཟེར་གྱི་ཆ་རོགས་ འཆམ་
ཤོས་ བུམོ་ཤེས་རབ་བཟང་མོའི་ གཟུགས་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་བཞག་པ་ཅིན། མོ་གིས་ག་ཅི་ར་
འབད་འོང་ག། བུཚུ་ཀརྨ་འོད་ཟེར་འདི་ བློ་གསར་སློབ་རིམ་ནང་ འཛུལ་བའི་ཉིནམ་ལས་
བུམོ་ཤེས་རབ་བཟང་མོ་དང་ ཆ་རོགས་བསྡོམས་ཏེ་ སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ནང་ལྷོད་ལྷོད།
ཁོ་གིས་ག་སླབ་ མོ་གིས་ཉན། མོ་གིས་ག་བྱིནམ་ ཁོ་གིས་བཟའ་སྟེ་ གཅིག་གིས་གཅིག་
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ལུ་ དག་སྣང་དང་བརྩེ་གདུང་ སྦོམ་བསྐྱེད་དེ། ཆུ་དང་ཨོམ་བཟུམ་ ག་ནི་བ་འཆམ་པའི་
ཆ་རོགས་འཆམ་ཏོག་ཏོ་འབད་སྡོད་ནུག།
དེ་འབདཝ་ལས། ཀརྨ་འོད་ཟེར་འདི་ སློབ་གྲྭ་ནང་འབད་རུང་ ཆོས་ཡོན་ཏན་དྲག་ཤོས་
ཀྱི་མིང་ཐོབ་མ་ཚད། ཁྱིམ་ནང་དང་གཡུས་ཁར་ཡང་ འབད་གཞག་བཅའ་གཞག་ཚུ་
ཡིད་ཁར་འོང་པའི་ མིང་གཏམ་ཐོན་སྡོད་ནུག།
ཨིན་རུང་། དཔྱེ་གཏམ་ལས། ལགཔ་རྫ་མར་འདོགསན་རྫ་ནག་རེག། ཟེར་དོ་བཟུམ་ བུ་
ཀརྨ་འོད་ཟེར་འདི་ རྐྱེན་ངན་ཅིག་གིས་ ཆ་རོགས་ངན་པ་དང་ཕྱད་དེ། བུམོ་ཤེས་རབ་
བཟང་མོ་དང་ མཉམ་འབྲེལ་ འབད་ནི་དེ་ཉུང་སུ་ཅིག་དང་། གཞན་མི་དང་གཅིག་ཁར་
འགྱོ་ནི་འདི་ མང་སུ་ཅིག་འབདཝ་ལས། ཧེ་མའི་མིང་གཏམ་ ལེགས་ཤོམ་འདི་ ཚར་
གཅིག་ལས་ཚར་གཅིག་ མར་ཉམས་སོང་སྟེ་ གཞན་གྱིས་སྐྱོན་རྗོད་འབད་མི་ མང་སུ་མང་
སུ་འཐོནམ་ལས། ཀརྨ་འོད་ཟེར་ མི་གྲས་ལས་ བུད་ནི་འབདཝ་ད། བུམོ་ཤེས་རབ་
བཟང་མོའི་སེམས་ལུ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་ཚ་གྱང་ཅིག་ལངས་ཏེ། ཁོ་ལུ་ཡི་གུ་ཅིག་
སྐྱེལ་མི་དེ་ནང་།
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ཧིང་གི་ཆ་རོགས་ཀརྨ་འོད་ཟེར་ལུ།

གནད་དོན་འདི་ནི། མ་གཞི་ ཁྱོད་དང་ང་ ཧེ་མ་ཆུང་ཀུ་ལས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཁ་འཐབ་
ཚི་འཐབ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཡང་ འབད་འབད་བའི་ཤུལ་ཡང་མེད། ནཱ་ལས་ཕར་ར་འབད་རུང་ ཁྱོད་ཡ་རབས་བུཚ་གི་གྲས་་ལས་ བུད་འོང་
མནོཝ་ རྩ་ལས་མེད། ཨིན་རུང་། མི་མི་འགྱུར་མནོ་བ་སེམས་ཀྱིས་གྱུར།། ཆུ་མི་འགྱུར་མནོ་བ་རབས་ཀྱིས་གྱུར།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ཁྱོད་
ཀྱི་སེམས་འདི་གིས་ ཆ་རོགས་ངན་པའི་ཁར་ཉན་ཏེ། ང་གིས་སླབ་མི་ལས་ ཕྱི་འགྱུར་འབད་ནིའི་ མནོ་བསམ་གཏང་མི་འདི་ ཁྱོད་རའི་མི་
ཚེ མེདཔ་གཏང་ནིའི་ ཐབས་བྱུས་ཅིག་ཨིན་པས།
ང་གིས་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ཡང་ ནང་གི་ཡོན་ཏན་དང་ ཕྱིའི་ཡོན་ཏན། ཁ་སླབ་མིག་ལྟ་དང་། བཟའ་བཅའ་འགྲོ་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་ སྒྲིག་
ལམ་ཆོས་གསུམ་ག་ར་ ཁྱོད་ལུ་སྟོན་བྱིནམ་ལས། ཁྱོད་རོགས་ཀྱི་གདོང་ཁར་ དཔའ་སྐྱེད་སྐྱེད་དང་ བཟང་ལམ་ལམ་འབད་ མི་ག་ར་གིས་
རྩིས་མཐོང་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ སྡོད་མི་འདི་ དེ་གིས་འབད་ཨིན། ནཱ་ལས་ཕ་ར་འབད་རུང་ ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལུ་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ། ང་གིས་སླབ་མི་
ལུ་ཉན་ཏེ་འབད་བ་ཅིན་ གནག་དུང་སེལ་མི་ མེ་ཆགཔ་བཟུམ་ ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ཤེསཔ་དང་། མ་མཐོངམ་ག་ར་ མེདཔ་བཟོ་སྟེ་ མི་ཡོན་ཏན་
ཅན་ཅིག་ལུ་ བཟོ་ནིའི་མནོ་བསམ་ཡོད།
དེ་མ་ཚད། ཁྱོད་རའི་མི་ཚེ རླུང་མ་ནང་གི་ དཀར་མེ་དང་འདྲཝ་འདི་ནང་། ཆ་རོགས་ཀྱི་ ཁ་ལུ་ཉན་ཏེ་དོན་དག་མེདཔ་ ངན་པའི་ལཱ་ འབད་
སྡོད་པ་ཅིན། ཤུལ་ལས་ ཁྱོད་ཀྱིས་ མེ་ཆགཔ་ དགུ་བཏེགས་ཏེ་འཚོལ་རུང་ ཆ་རོགས་ང་བཟུམ་འཚོལ་མི་འཐོབ། དེ་བསྒང་ལས་ གཞུང་
དང་ རང་གི་ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ ཞུ་ཚུགས་ནི་ཕར་བཞག། ཐ་ན་ རང་འགྱོ་བའི་ལམ་ཡང་མ་ཆོད་པར་ སྡུག་བསྔལ་མྱོངས་
སྡོད་དགོཔ་འབྱུང་འོང་།
ད་ལྟོ་ རང་དབང་ཡོད་པའི་དུས་ཚོད་ལས་ མི་ཚེསྟོང་ལོག་མ་གཏང་བར་ ཧེ་མ་བཟུམ་ རྟག་བུ་ར་ ང་དང་ཆ་རོགས་བསྡོམས་ཏེ་སྡོད་པ་ཅིན་
མི་ཆེ་ཆུང་དྲག་ཞན་མེདཔ་ ག་ར་གིས་ ཁྱོད་ལུ་ ཆ་བཞག་བསྐྱེད་ནི་དང་ ཁྱོད་ར་ཡང་ རང་མགོ་རང་འདྲོང་འབད་ སྡོད་ཚུགས།
དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ ཀརྨ་ཁྱོད་རའི་མི་ཚེའདི་ ཡ་རབས་ཀྱི་གྲས་སུ་འཛུལ་ཏེ་ དགའ་སྐྱིད་བསྐྱང་ནི་དང་། མ་རབས་ངན་པའི་ གྲས་སུ་འཛུལ་
ཏེ་ སྡུག་བསྔལ་མྱོངས་སྡོད་ནི་གཉིས་ལས། ག་འདི་གདམ་ཁ་རྐྱབ་ནི་ཨིན་ན? དབང་ཚད་ཧྲིལ་བུམ་ཁྱོད་རའི་ལག་པར་ཡོད། འདི་དང་གཅིག་
ཁར་ ཡིག་ལན་ཅིག་ མགྱོགས་པར་འཐོབ་འོང་མནོ་བའི་ རེ་བ་དང་བཅསཔ་འབད་ ཁྱོད་རའི་ཆ་རོགས་ བུ་མོ་ ཤེས་རབ་བཟང་མོ་གིས་
དབྱིན་ཚེ་ ༡༡/༨/༩༨ ལུ་
བསྐྱལ།
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ཡི་གུ་འདི་ ཁོ་གི་ལག་པར་ཐོབ་སྟེ་ ལྷག་བལྟ་བའི་བསྒང་ལས་ དོན་ཧིང་ར་ཚ་ཤུར་
བཏང་ གཡའ་་ ང་གིས་ ལཱ་འདི་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་ན་མནོ་ ཧེ་མ་འབད་མི་ལཱ་འདི་ཚུ་ རེ་
རེ་བཞིན་དུ་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དགོཔ་ཐོན་ནུག།
དེ་ལས་འབདན། ཁོ་གིས་ག་ཏེ་ལུ་ལྷོདཔ་ད་འཛོལ་ཡི་ག? ནམ་ལས་འཛོལ་འཛོལཝ་
ཨིན་ན? ར་ཏོ་འདི་ འཚོལ་ཞིནམ་ལས་ཚུར། གཅེས་མི་གཅེས་བླམ་གཅེས། བླམ་བ་
རང་གཅེས། ཟེར་བའི་ དཔྱེ་གཏམ་གྱི་དོན་དག་འདི་ ཁོ་གི་སེམས་ལུ་ཤར་ཏེ་ བུཚ་ཀརྨ་
འོད་ཟེར་གྱིས་ བུམོ་ཤེས་རབ་བཟང་མོ་གིས་ སྐྱེལ་མི་ཡི་གུ་ལུ་ ཡིད་ཆེས་ཏེ། ཡ་རབས་
ཀྱི་ བུམོ་ཤེས་རབ་བཟང་མོ་དང་ ཉིན་མཚན་མེད་པར་ མཉམ་འབྲེལ་ ག་དེ་དྲག་དྲག་
འབདཝ་ལས། ཁོ་གི་ བསམ་པའི་རེ་བ་ཚུ་ ག་ར་གྲུབ། རང་མགོ་ རང་འདྲོང་ཅིག་འབད་
སྡོད་ནུག་གོ། །།
ོང་ །

ི་བ།

༡- བུཚ་ཀརྨ་འོད་ཟེར་ལུ་ ཁྱད་ཆོས་ལེགས་ཤོམ་ ག་ཅི་འདུག་གོ?
༢- ཁྱོད་ ཀརྨ་ཨིན་པ་ཅིན་ ཡིག་ལན་འདི་ ག་དེ་སྦེ་བཏང་གཏངམ་འོང་ག?
༣- བུམོ་འདི་མེད་པ་ཅིན་ ཁོ་གི་མི་ཚེ ག་དེ་སྦེ་སྡོད་སྡོདཔ་འོང་ག? ག་ཅི་འབད?
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༢. དེད་དཔོན་མཛའ་བོའི་ ་མོའི་གཏམ་ ད།
རི ་བཏང་ ང་ ་ ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ ་དང་ ཉམས་བ ད་ལས་ ག་ཅི་གི་ཉམས་ཨིན་ན? ཁུངས་བཀལ་
ནི། མི་ཚེའི་ནང་ ་ ང་ཡོད་པའི་ཉམས་ ོང་ ་ གཞན་ ་བཤད་ གས་ནི། ང་འདི་ནང་གི་གནས་ ངས་ ་
ད ེ་བ་ད ད་དེ་ རང་སོའི་བསམ་འཆར་བཤད་ནི། ཚིག་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་ ད་ཀྱི་སེང་ཕབ་ བར་
མཚམས་ ་ ལ་མ ན་འབད་བཅད་དེ་ ག་ གས་དགོཔ་དང། ཡིག་ ེབ་ ་ཚངམ་འབད་ ི་ གས་དགོ།

༉ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ དགེ་སློང་ཚུ་ལུ། ཁྱིམ་ནང་ཕམ་གཉིས་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་
ནད་གཡོག་འཇུག། བཞེས་སྒོ་དྲངས། ལཱ་གཡོག་འབད་མི་འདི་ ཡང་དག་པ་ཨིན། ག་ཅི་
འབད་ཟེར་བ་ཅིན་ ཕམ་གཉིསཔོ་འདི་ ན་འཐན་འབད་ བལྟཝ་ད། སློབ་དཔོན་དང་འདྲ་ནི་དེ་
གིས། སྒྲོན་མེ་དང་འདྲ་ནི་དེ་གིས། ལྷ་དང་འདྲ་ནི་དེ་གིས་ སྦྱིན་པ་ཕུལ་བའི་ འོས་སུ་གྱུར་པ་
ཨིན་ནོ།། ཟེར་ གསུངས་ནུག།
དེ་ལས་ དགེ་སློང་ཚུ་གིས་ ཕ་མ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་མི་འདི་ ཕན་ཡོན་ཆེ་བའི་བསྟོད་བསྔགས་
ཕུལ་ཏེ་ ངོ་མཚར་ཆེ་ཡི། ཟེར་ཞུཝ་ད། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། སྔོན་མ་འདས་པའི་དུས་ཚོད་ལུ་ ང་
གིས་ཕམ་ལུ་གནོད་པ་ཆུང་ཀུ་གཅིག་བཀལ་རུང་། སྡུག་བསྔལ་སྦོམ་མྱོངས། ཞབས་ཏོག་ཨ་
ཙིརེ་ཞུ་རུང་ བདེ་བ་སྦོམ་འབད་ མྱོངས་པའི་ལོ་རྒྱུས་ཡོད། ལེགས་ཤོམ་འབད་ཉན་ཞིག། ང་
གིས་བཤད་གེ་ནོ། ཟེར་གསུངས་ཏེ། སྔོན་མ་གྲོང་ཁྱེར་ཝ་ར་ཎ་སི་ལུ་ ཚོང་དཔོན་མཛའ་བོ་
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ཟེར་ རྒྱུ་ནོར་རྣམ་སྲས་ལུ་ འགྲན་མི་ཅིག་གི་བུ་ སྐྱེ་རིགས་སྐྱེ་ཚད་ཤིཝ་ལས། མཇུག་ལུ་བུ་
ཅིག་སྐྱེ་མི་འདི་ མི་ཤི་བའི་རེ་བ་གིས་ མིང་བུམོ་ ཟེར་བཏགས་ནུག།
དེལས་ མཛའ་བོའི་བུམོ་ སྦོམ་འགྱོཝ་ད། ཨའི་ལུ་ ངེའི་ཨ་པ་ ལཱ་ག་ཅི་འབད་དེ་ བཟའཝ་
ཨིན་ན? ང་ཡང་དེ་བཟུམ་ འབད་ནི་ཨིན། ཟེར་ཞུཝ་ལས། ཨའི་གིས། བུ་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་
སྔོན་མར་ཚོང་རྐྱབ་མི་ཨིན། ཁྱོད་ར་ཡང་ ཚོང་རྐྱབ་ཤིག། ཟེར་སླབ་ནུག། དེ་གིས་ཚོང་རྐྱབ་
སྟེ་ ཁེ་སང་ཀར་ཤ་པ་ནི་ བཞི་འཐོབ་མི་འདི་ ཨའི་ལུ་ དགེ་སློང་དང་སྤྱང་ཀ་ཚུ་ལུ་ སྦྱིན་པ་
གཏང་ཞིག། ཟེར་སྤྲོད་ནུག།
དེ་ལས་ ནམ་ཅིག་ལུ། མི་གཞན་ཅིག་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་ སྤོས་བཙོང་མི་ཨིན། ཟེར་སླབ་
ལས་ སྤོས་བཙོངས་ཏེ་ཀར་ཤ་པ་ནི་ བརྒྱད་འཐོབ་མི་འདི་ཡང་ ཨའི་ལུ་སྤྲོད་ནུག། དོ་རུང་།
མི་གཞན་མི་ཅིག་གིས་ ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་པ་ གསེར་བཙོང་མི་ཨིན། ཟེར་སླབ་ལས། གསེར་དངུལ་
བཙོངས་ཏེ་ཉིནམ་གཅིག་ལུ་ ཀར་ཤ་པ་ནི་ བཅུ་དྲུག་ཐོབ་སྟེ། དེ་ཡང་ ཨའི་ལུ་སྤྲོད་ནུག།
ཉིནམ་རྟིང་མ་ ཀར་ཤ་པ་ནི་ སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཐོབ་སྟེ། དེ་ཡང་ ཨའི་ལུ་སྤྲོད་ནུག།
དེ་ལས། གསེར་དང་ དངུལ་བཙོང་མི་ མི་གཞན་ཚུ་ ཕྲག་དོག་ལངས་ཏེ་ ཁྱོད་ཀྱི་ ཨ་པ་རྒྱ་
མཚོའི་ནང་ལས་ནོར་བུ་ལེན་ཏེ་ ནོར་བུ་བཙོང་མི་ཨིན། ཁྱོད་ ཨ་པའི་ ལཱ་མ་འབད་བར་ མི་
བྱ་ཉེས་ཀྱི་ལཱ་ ག་གིས་ འབད་བཅུགཔ་སྨོ ? ཟེར་ སླབ་ནུག།
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དེེ་ལས། བུ་འདི་གིས་ཨའི་ལུ། ཨའི་ ངེའི་ཨ་པ་ སྔོན་མ་རྒྱ་མཚོའི་ཕར་ཁ་འགྱོ་མི་ ཚོང་པ་
ཨིན། ཟེར་སླབ་མས། ང་ཡང་ རྒྱ་མཚོའི་ ཕ་ཁར་འགྱོ་ནི་ཨིན། གཏང་གནང་། ཟེར་སླབ་
ནུག། ཨའི་གིས་ བུ་ཁྱོད་ཀྱིས་ སླབ་མི་འདི་ཡང་བདེན། ཨིན་རུང་། ཁྱོད་ཆུང་ཀུ་ཨིནམ་ མ་
ཚད་ བུ་ ཕུད་རྡོག་གཅིག་ཨིནམ་ལས། ང་ བཀོ་བཞག་སྟེ་ རྒྱ་མཚོའི་ཕ་ཁར་ མ་སོང་། ཟེར་
སླབ་ནུག། བུ་འདི་ ལོ་གཞོན་ནི་དེ་གིས་ ཆ་རོགས་ཚུ་གི་ཁར་ཉན་ཏེ་ སྡོད་དགོ་མ་མནོ་བར་
ཨའི་གི་ཁ་ལུ་མ་ཉན་པས།
དེ་ལས། ཝ་ར་ཎ་སི་གི་ཚོང་པ་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ མཛའ་བོའི་བུམོ་ རྒྱ་མཚོའི་ཕ་ཁར་ འགྱོ་
ནི་འབདཝ་ད། ཨའི་ བྱམས་བརྩེ་ཆེ་ནི་དེ་གིས། ག་ནི་ཡང་ འབད་མ་ཤེས་པར་ མིག་ཆུ་
འཛགས་ཏེ་ སྔུཝ་བཞིན་དུ་ བུའི་རྐང་པར་བཟུང་སྦེ། བུ་ ཕུད་རྡོག་གཅིགཔོ་ ཁྱོད་ཀྱིས་ ང་
བཀོ་བཞག་སྟེ་མ་སོང་ཟེར། སྡི་ཆེ་སི་སི་འབད་ སླབ་རུང་ བུ་གིས་མ་ཉན་པར་ ཨའི་གིས་
རྐང་མར་བཤེད་འོངམ་ད། བུ་འདི་གིས་ ཕར་གཅར་ཟེར་རྐངམ་སྤརཝ་ད། རྡོག་ཐལ་ ཨའི་
གི་མགུ་ཏོ་གུ་རེགཔ་ད། དེ་ནང་ར་ བཀོ་བཞག་སྦེ་ ཡར་སོ་ནུག། ཨིན་རུང་། ཨའི་གིས་བུ་
ཁྱོད་ཀྱིས་ ངེའི་གུ་དྲང་མིའི་ ལས་དེ་གི་རྣམ་སྨིན་ མྱོང་མ་བཅུག་ཅིག། ཟེར་སྨོན་ལམ་བཏབ་
ནུག།
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དེ་ལས་ བུ་འདི་ གྲུའི་ནང་འཛུལ་ཏེ་འགྱོཝ་ད། ཨ་ཙིཁ་ལས་ གྲུ་དེ་ཉའི་རིགས་དང་ ཆུ་སྲིན་
མ་ཀ་ར་གིས་ གནོད་པ་རྐྱབ་སྟེ་ ཁ་བུབ་བཏང་ད་ནུག། དེ་ལས་ མཛའ་བོའི་བུམོ་ ཨེན་ཏ་
ཅིག་གུ་བཟུང་སྟེ་ མཚོ་ཡི་རླབས་དང་ རྐྱེན་རླུང་མ་གིས་འབད་ སྐམ་སར་འཐོན་ཚུགས་ནུག།
དེ་ཁ་ལས་ འགྱོ་ཡི་འགྱོ་ཡི་ འབདཝ་ད་ལུ། གྲོང་ཁྱེར་ལོངས་སྤྱོད། ཟེར་མི་ཅིག་ནང་ལྷོད་དེ།
དེ་ཁར་འགྱོཝ་ད། ལྷ་ཡི་བུམོ་གཟུགས་བཟང་བ་ལུ་ ཡིད་ཁར་འོངས་པ་ལུ་ འབད་མི་བཞི་
འོངས་ཏེ། ནཱ་བྱོན། ཁྱེད་བྱོན་ཏེ་དགའ་ཡི། ཟེར་ དེ་ནང་ ལོ་ལེ་ཤ་ དགའ་བ་མྱོངས་ནུག།
དེ་ལས་ ལྷོ་ཁ་ཐུག་ལུ་ བལྟ་སྟེ་འགྱོཝ་ད། འགྱོ་མ་སྟེར་རུང་། ག་ཅི་འདེ་ འགྱོ་དགོ་མནོ་སྟེ་
ལྷོ་ལུ་འགྱོཝ་ད། གྲོང་ཁྱེར་རྟག་ཏུ་མྱོས། ཟེར་མི་ཅིག་ཁར་ ལྷོད་ནུག། དེ་ནང་གི་ལྷ་ཡི་བུམོ་
ག་ནི་བ་ལེགསཔ་ བརྒྱད་ཀྱིས་འོངས་ཏེ། ནཱ་བྱོན། ཁྱེད་བྱོན་ཏེ་ལེགས་ཅི། ཟེར་ དེ་ནང་ ལོ་
ལེ་ཤ་ ཟས་གོས་དང་ནོར་བུའི་བྱེ་བྲག་ རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ ལོངས་སྤྱོད་དེ་ དགའ་བ་མྱོངས་ཏེ་
སྡོད་ནུག།
དེ་སྦེ་སྡོད་པའི་བར་ན། ད་རུང་ ལྷོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ འགྱོ་ནི་འབདཝ་ད། འགྱོ་མ་སྟེར་རུང་ འགྱོ་
དགོ་མནོ་སྟེ་ སོངམ་ལས། གྲོང་ཁྱེར་དགའ་བྱེད། ཟེར་སར་ལྷོད་ནུག། དེ་ནང་གི་ལྷའི་བུམོ་
གང་བ་ལེགསཔ་ བཅུ་དྲུག་འོངས་ཏེ། མཛའ་བོའི་བུམོ་ཚུར་བྱོན། ཁྱེད་བྱོན་ཏེ་ལེགས་ཅི། ཟེར་
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སྡོད་པའི་གནས། མལ་ཆ་ ཟས་གོས་ ནོར་བུའི་རིགས་ རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་གང་མི་ དེ་
ཁར་ ལོ་ལེ་ཤ་ དགའ་བ་མྱོངས་ཏེ་སྡོད་ནུག།
ད་རུང་། ལྷོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ འགྱོ་དགོ་མནོཝ་ལས་ འགྱོ་མ་སྟེར་རུང་ འགྱོ་དགོ་མནོ་སྟེ་ ལྷོ་ལུ་
སོངམ་ད། ཁང་བཟང་ ཚངས་པའི་བླམ། ཟེར་མི་འདི་མཐོང་སྟེ་ དེ་ཁར་ལྷོདཔ་ད། དེ་ནང་
ལས་ ལྷ་ཡི་བུམོ་ ག་ནི་བ་ལེགསཔ་ སུམ་ཅུ་སོ་གཉིས་ཐོན་ཏེ། མཛའ་བོའི་བུམོ་ཚུར་བྱོན།
ཁྱེད་ བྱོན་ཏེ་ལེགས་ཅི། ཟེར་ཞིནམ་ལས། དེ་ཚུ་མཉམ་ཅིག་ ལོ་ལེ་ཤ་ དགའ་བ་མྱོངས་ཏེ་
སྡོད་ནུག།
ད་རུང་། ལྷོ་ལུ་བལྟ་སྟེ་ འགྱོ་དགོ་མནོཝ་ལས་ ལྷོ་ལུ་སོངམ་ད། ལྕགས་ཀྱི་ ཁྱིམ་ཅིག་མཐོང་
སྟེ་ དེ་ནང་སོངམ་ད། ཁོ་ ནང་ན་འཛུལ་ཚརཝ་ཅིག་ སྒོ་བསྡམས་ཡར་སོ་ནུག། ད་རུང་ཡང་།
དེ་གི་ནང་ན་ སྒོ་ཅིག་མཐོང་སྟེ་ དེ་ནང་སོངམ་ད། སྒོ་འདི་ དེ་སྦེ་ར་ བསྡམས་ཡར་སོ་ནུག།
ད་རུང་ཡང་། དེ་གི་ནང་ན་སོངམ་ད། མི་སྦོམ་ཅིག་གི་ མགུ་ཏོ་ཁར་ ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ མེ་
གནམ་མེད་ས་མེད་ འབར་མི་ཅིག་གིས་འགྱིར་ཏེ་ ཁྲག་དང་ཀླདཔ་འཕྱར་ར་ར་བཏང་། གནམ་
ཁར་གཏོར་འགྱོ་མི་ ལོག་འཛགཔ་ད། མཐའ་འཁོར་ ག་ར་ རྣག་དང་ཁྲག་གིས་གང་གངམ་
བཟུམ་ བལྟ་མ་ཚུགསཔ་འབད་ མཐོང་ནུག།
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མཛའ་བོའི་བུམོ་གིས། མི་འདི་ལུ་ དབའེ་ ཁྱོད་ ག་ཅི་འབད་དཔ་ཨིནམ་? ཟེར་དྲིཝ་ད། མི་
འདི་གིས་། ང་ ཨའི་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་བའི་ རྣམ་སྨིན་ཨིནམ་མས། ཟེར་སླབ་ནུག།
མཛའ་བོའི་བུམོ་གིས། དབའི་ ང་ཡང་ ཨའི་ལུ་ གནོད་པ་བཀལ་བཀལཝ་ཡོད། ལས་ཀྱིས་
འདི་ཁར་ ཁྱིད་འོངམ་འདྲས། ཟེར་མནོཝ་ཅིག། གནམ་ཁ་ལས། ལས་མྱོང་ཡོད་མི་འདི་
གཏང་། མ་མྱོང་མི་འདི་མྱོང་བཅུག་ཤིག། ཟེར་བའི་སྒྲ་འབྱུངམ་ཅིག། མི་འདི་གི་ མགུ་ཏོ་
ཁར་ འགྱིར་ཡོད་མི་ ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ མེ་འབར་ཏེ་ཡོད་མི་འདི་ མཛའ་བོའི་བུམོ་གི་
མགུ་ཏོ་ཁར་ཐོན་འོངས་ནུག།
དེ་ལས་ མི་དེ་གིས་ མཛའ་བོའི་བུམོ་ སྡུག་བསྔལ་མྱོངམ་མཐོང་སྟེ་ ཚིས་བཅད་དེ་སྦེ་སླབ་
ནུག།
ཁྱོད་ནི་ལོངས་སྤྱོད་རྟག་ཏུ་མྱོས།། དགའ་བྱེད་ཚངས་པའི་བླ་མ་ཡི།།
ཁང་བཟང་ལས་ནི་ཐལ་ནས་ཀྱང་།། ཅི་ཡི་ཕྱིར་དུ་འདི་རུ་འོངས་།།
མཛའ་བོའི་བུམོ་གིས་ལན།
དགའ་བྱེད་ཚངས་པའི་བླ་མ་ཡི།། ཁང་བཟང་ལས་ནི་ཐལ་ནས་ཀྱང་།།
འདོད་ཆེན་གྱིས་ནི་འདིར་འོངས་སོ།། ལས་ཀྱིས་རིང་དུ་འཁྲིད་པར་བྱེད།།
ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་གང་ཞིག་གིས།། བདག་གི་སྲོག་ནི་གཅད་བྱེད་པ།།
102

ོབ་དེབ་༨ པ།

༢༠༢༡

ཀུན་ཏུ་འབར་ཞིང་རབ་འབར་བའི།། འཁོར་ལོ་མགོ་ལ་འཁོར་བར་འགྱུར།།
མི་དེ་གིས།
ཁྱོད་ནི་རབ་ཏུ་སྡང་སེམས་ཀྱིས།། མ་གཅིག་དགའ་བ་བྱེད་བྱེད་པའི།།
མགོ་བོར་རྡོག་པས་བསྣུན་པས་ན།། དེ་ཡི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན།།
མཛའ་བོའི་བུམོ་གིས།
ལོ་ནི་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་བར།། བདག་གི་སྲོག་ནི་གཅད་བྱེད་པ།།
ཀུན་ཏུ་འབར་ཞིང་རབ་འབར་བའི།། འཁོར་ལོ་མགོ་ལ་འཁོར་བར་འགྱུར།།
མི་དེ་གིས།
ལོ་ནི་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་དང་།། བརྒྱ་ཕྲག་དྲུག་ཅུའི་བར་སྲིད་དུ།།
ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འབར་བ་ནི།། ཁྱོད་ཀྱི་མགོ་ལ་འཁོར་བར་འགྱུར།། ཟེར་སླབ་
ནུག། དེ་ལས་ མཛའ་བོའི་བུམོ་ སེམས་ལུ་སྙིང་རྗེ་སྐྱེས་ཏེ་ ང་གིས་མྱོང་མི་ སྡུག་བསྔལ་འདི་
གིས་ སེམས་ཅན་ ཆ་མཉམ་མའི་དོན་ལུ་ འཐུསཔ་འབད། འདི་བཟུམ་མའི་ ལས་བསག་མི་
སེམས་ཅན་ ག་ཡང་འདི་ཁར་ ལྷོད་མ་བཅུག་ཅིག། ཟེར་ སྨོན་ལམ་བཏབ་ཅིག། འཁོར་ལོ་
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འདི་ ཁོའི་མགུ་ཏོ་ཁ་ལས་ གནམ་ཁར་འཕགས་ཏེ་སོང་ནུག། ཁོ་ཡང་ དེ་ཁ་ལས་ ཚེའཕོས་
ཏེ་ དགའ་ལྡན་ལྷ་ཡུལ་ལུ་སྐྱེས་ནུག།
དེ་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ དེ་བསྒང་གི་ མཛའ་བོའི་བུམོ། ཟེར་མི་དེ་ནི་ ང་ཨིན། ཨའི་ལུ་
ཀར་ཤ་པ་ནི་བྱིན་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་ གྲོང་ཁྱེར་སྦོམ་བཞི་ནང་ལུ་ བདེ་བ་སྦོམ་མྱོངས་ཡི།
ཨའི་ལུ་ གནོད་པ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ བཀལ་བའི་ ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་གྱིས། དེ་བཟུམ་མའི་ ལས་
མྱོངས་ཡི། དགེ་སློང་ཚུ་ཕ་མ་ལུ་ཕྱག་ཞུ་ཞིག། གནོདཔ་མ་བཀལ་ཞིག། ཕམ་ཟེར་མི་འདིནི་
རང་ལུ་ཁ་སྐོམ་པའི་ཆུ་བྱིན་གསོ་ སྦོམ་བཅུག་ ཨོམ་བྱིན། འཛམ་བུ་གླིང་གསལ་ཏོག་ཏོ་འབད་
སྟོན་བྱིན་མི་ཨིན།
བུ་གཞིས་ཀྱིས་ ཕམ་གཉིས་ ཕྱག་ལྟག་གཡས་གཡོན་ལུ་ ལོ་བརྒྱའི་བར་ན་འབག་སྟེ་ སྐོར་
ར་རྐྱབ་རུང་། ཡང་ཅིན། ས་གཞི་སྦོམ་འདི་ ནོར་བུ་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བཀང་སྟེ་ ཕ་མ་ལུ་
ཕུལ་རུང་ ཕ་མའི་དྲིན་ལན་མི་འབྱོར། ཕམ་གཉིས་བདེ་བ་ལུ་བཀོད། སྦྱིན་པ་གཏང་བཅུག་
ཚུལ་ཁྲིམས་བསྲུང་བཅུག་ ཤེས་རབ་བསྒོམ་བཅུག་སྦེ་ བཞག་པ་ཅིན། དེ་གིས་ཕམ་ལུ་ དྲིན་
ལན་འབྱོར་ཚུགསཔ་ཨིན། ཟེར་ གསུངས་ནུག་གོ། །།
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ི་བ།

ཀ་ བུ་གིས་ ཉིནམ་རེ་ལུ་ ཀར་ཤ་པ་ནི་༤,༨,༡༦ འཐོབ་མི་འདི་ ག་ཅི་འབདཝ་ད་
ཐོབ་ནུག་གོ? ཁ་གསལ་བྲིས།

ཁ་ རྒྱལ་བ་ རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱིས་ ཕམ་ལུ་ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོ་མི་འདི་ ག་
ཅི་ལས་བརྟེན་ ཨིན། ཟེར་གསུངས་ཡི་གོ?
ག་ ལྷ་ཡི་བུམོ་༤,༨,༡༦,༣༢ ཚུ་གིས་ འབྱོན་པ་ལེགས་སོ་ཞུ་སྦེ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་

མི་འདི་ ག་ཅི་གི་རྣམ་སྨིན་ ཨིནམ་མས་གོ?
ང་ དེད་དཔོན་ མཛའ་བོའི་བུ་མོ་ལུ། ལྷ་ཡི་བུ་མོ་ཚུ་གིས། ཁྱེད་ ནཱ་ལུ་ ང་བཅས་དང་
གཅིག་ཁར་ ཟས་ནོར་ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་དེ་ སྡོད། ཟེར་སླབ་རུང་། ཉན་ མ་བཏུབ་
པར་ སོང་སྦེ། མཐའ་མཇུག་ལུ་ སྡུག་བསྔལ་ ནཱི་བཟུམ་འཕྱད་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་
བརྟེན་ འོང་ནི་ཨིནམ་མས? བསམ་འཆར་བཀོད།
ཅ་ མི་འདི་དང་ མཛའ་བོའི་བུམོ་གཉིས་ འདྲི་ལན་འབད་མི་འདི་ རྫོང་ཁའི་ནང་བྲིས།
མི་དེ་གིས་ སྡུག་བསྔལ་མྱོངམ་མཐོང་སྟེ་ ཚིས་བཅད་དེ་སྦེ་སླབ་ནུག།
ཁྱོད་ནི་ལོངས་སྤྱོད་རྟག་ཏུ་མྱོས།། དགའ་བྱེད་ཚངས་པའི་བླ་མ་ཡི།།
ཁང་བཟང་ལས་ནི་ཐལ་ནས་ཀྱང་།། ཅི་ཡི་ཕྱིར་དུ་འདི་རུ་འོངས་།།
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མཛའ་བོའི་བུམོ་གིས་ལན།
དགའ་བྱེད་ཚངས་པའི་བླ་མ་ཡི།། ཁང་བཟང་ལས་ནི་ཐལ་ནས་ཀྱང་།།
འདོད་ཆེན་གྱིས་ནི་འདིར་འོངས་སོ།། ལས་ཀྱིས་རིང་དུ་འཁྲིད་པར་བྱེད།།
ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་གང་ཞིག་གིས།། བདག་གི་སྲོག་ནི་གཅད་བྱེད་པ།།
ཀུན་ཏུ་འབར་ཞིང་རབ་འབར་བའི།། འཁོར་ལོ་མགོ་ལ་འཁོར་བར་འགྱུར།།
མི་དེ་གིས།
ཁྱོད་ནི་རབ་ཏུ་སྡང་སེམས་ཀྱིས།། མ་གཅིག་དགའ་བ་བྱེད་བྱེད་པའི།།
མགོ་བོར་རྡོག་པས་བསྣུན་པས་ན།། དེ་ཡི་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཡིན།།
མཛའ་བོའི་བུམོ་གིས།
ལོ་ནི་སྟོང་ཕྲག་དུ་མའི་བར།། བདག་གི་སྲོག་ནི་གཅད་བྱེད་པ།།
ཀུན་ཏུ་འབར་ཞིང་རབ་འབར་བའི།། འཁོར་ལོ་མགོ་ལ་འཁོར་བར་འགྱུར།།
མི་དེ་གིས།
ལོ་ནི་སྟོང་ཕྲག་དྲུག་ཅུ་དང་།། བརྒྱ་ཕྲག་དྲུག་ཅུའི་བར་སྲིད་དུ།།
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ལྕགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་འབར་བ་ནི།། ཁྱོད་ཀྱི་མགོ་ལ་འཁོར་བར་འགྱུར།། ཟེར་སླབ་
ནུག།

ཆ་ ང་བཅས་ ག་ར་འབད་རུང་། ཕམ་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་དགོ་པའི་ ཁུངས་དཔེ་དང་
སྦྲགས་ འགྲེལ་འབེབས་ཅིག་ བྲིས།
ཇ་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ། རྣམ་སྨིན། ཀར་ཤ་པ་ནི། ཚེའཕོས། སྙིང་རྗེ།
བྱེ་བྲག། ཟེར་མི་ཚི་ཚུ་གི་ གོ་དོན་འཚོལ།
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༣. ནད་གཞི་ག ག་ གས།
གསལ་བཤད་འདི་ག་ཅི་ ོར་ལས་ཨིན་ན? བ ད་བཏོན་ཏེ་ རང་གི་བསམ་འཆར་ བ་ནི། དམངས་ཀྱི་
ག་ ་གསལ་བཤད་གཏང་ནི། དོན་ཚན་གཞི་བཞག་ཐོག་ལས་ རང་ ོབས་ཀྱིས་གསལ་བཤད་ ི་ནི།
གསལ་བཤད་གཏང་བའི་ བས་ ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་ མ་ ་ ལག་ལེན་འཐབ་ གས་ནི་གི་དོན་ ་ཨིན།

༉ ཉིན་བསྟར་གྱི་ དྲོ་པའི་ཐུན་འདི་ནང་ ཚོགས་གནང་མི་ སློབ་དབུ་འཛི་གྱིས་
གཙོས་པའི་ ཐུགས་རིག་མཁས་པའི་ སློབ་དཔོན་ཚུ། དེ་ལས་ ངེ་གི་ཆ་རོགས་ ཕོ་མོ་ག་
ར་ལུ་ བུཚ་རྟ་མགྲིན་རྡོ་རྗེ་ང་གིས་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ སྐུ་གཟུགས་བཟང་པོ་
ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན།
ད་རེས་ང་གིས་ འཛམ་གླིང་གི་མི་ག་ར་ཚ་གྱང་ལང་ སྡུག་བསྔལ་མྱོང་བཅུག་མི། གདུག་
ཅན་གྱི་ནད་གཞི་ ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ཨེཌིསི་གི་སྐོར་ལས་ མདོར་སྡུད་ཅིག་ཞུ་ནི་ཨིན། དེ་ཡང་
ནད་གཞི་གདུག་དྲགས་ ཨེཆ་ཨའི་ཝི་ཨེཌིསི་ ཟེར་མི་འདི་ འབྲུག་ལུ་ཡང་ དར་ཁྱབ་
འགྱོ་དོ་ཡོདཔ་ལས། ཉིནམ་ད་རིས་དང་ནངས་པ། ཟེར་ སྡོད་ནི་མེན་པར་ དེ་འཕྲལ་ལས་
ར་ བཀག་དགོ་པའི་ དུས་ཚོད་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོདཔ་ཨིན། དཔྱེ་གཏམ་ལུ་ཡང་།
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ནད་ མ་འོངམ་ལས་ རིམ་གྲོ་དང་། ཆུ་ མ་འོངམ་ལས་ གཡུར་བ། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ནད་
གཞི་འདི་ བཀག་ཐབས་འབད་དགོཔ་ཨིན། ནད་འདི་ལུ་ སྨན་བཅོས་མེདཔ་ ངེས་བདེན་
ཨིན་པའི་ཁར་ སྔ་གོང་ལས་བཀག་ཚུགས་པའི་ སྨན་མེད་དེ་འབད་རུང་ ནད་གཞི་མི་
འཐོབ་ནིའི་ ཐབས་ཤེས་འདི་ ང་བཅས་རའི་ལག་པར་ ཡོདཔ་ཨིན།
ནད་གཞི་འདི་ བཀག་ནི་གི་ ཤེས་ཡོན་དང་ཐབས་ཤེས་ཚུ་ ང་བཅས་ལུ་ཡོད་རུང་ གཙོ་
བོ་རང་གིས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ལས། ཉེན་སྲུང་མེད་པའི་ ལུས་
འབྲེལ་ ག་ལྷདོ ་ལྷོད་འབད་ནི་དང་། སྨྱོ་རྫས་ལག་ལེན་འཐབ་མི་ཚུ་གི་ཁབ་དང་། སྨན་
ཁབ་ཚུ་མ་བཙོ་བར་ མཉམ་རུབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ཚུ་ ནད་གཞི་འབུ་ནིའི་
ལམ་ངོ་མ་ཨིནམ་ལས། དེ་ཚུ་སྤངས་ཏེ་ ནད་གཞི་ བཀག་ཐབས་འབད་ནི་ལུ་ སེམས་
ཤུགས་སྦོམ་ བསྐྱེད་དགོཔ་ཨིན།
ནད་ངན་འདི་གིས་ མི་ལེ་ཤ་ལུ་ ཤི་རྐྱེན་འབྱུང་དོ་ཡོདཔ་ལས། ཨ་ལོ་མང་རབས་ཅིག་ལུ་
ཕམ་མེདཔ་བཟོ་བའི་གུ་ ཕམ་མང་རབས་ཅིག་ལུ་ ཨ་ལོ་མེདཔ་བཟོཝ་ཨིན་པས།
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དེ་འབད་ནི་དེ་གིས། ང་བཅས་ར་ ག་ཅི་འདེ་འཐོབ་པར་ ལཱ་ཁག་ཡོད་མི། དལ་འབྱོར་གྱི་
མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་འདི་འཐོབ་ད། ནད་གཞི་དེ་ཚུ་གིས་ ཟུན་བཅུག་སྟེ་ མི་ཚེསྟོང་ལོག་ མ་
གཏང་བར་ མི་ཚེདོན་དང་ལྡནམ་ བཟོ་ནི་གི་ཐབས་ལུ་ ག་ར་མཉམ་རུབ་ཀྱི་ཐོག་ལས་
ནད་ཚུ་ བཀག་ཐབས་ཀྱི་ཤེས་ཡོན་དང་ བརྡ་དོན་སྤེལ་ནིའི་ འགན་ཁུར་འདི་ ང་བཅས་
ར་ག་ར་གིས་འབག་སྟེ་ ནད་གཞི་གདུག་དྲགས་དེ་གི་ ཟློག་ཐབས་མཛད་གནང་། ཟེར་ཞུ་
ནི་ཨིན།།
ོང་ །

ི་བ།

༡. གསལ་བཤད་འདི་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ཨིན་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བ་ཅིན་ ག་དེ་
སྦེ་ མཐོངམ་མས? བསམ་འཆར་བཀོད།
༢. ནད་གཞི་འདི་གི་ རང་བཞིན་འདི་ ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ ཨིནམ་མས་གོ། ཁ་
གསལ་བྲིས།
༣. ནད་འདི་ སྔོན་འགོག་འབད་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་ག་ཅི་ར་ འདུག་གོ། རེ་རེ་
བཞིན་བྲིས།
༤. ནད་གཞི་ལུ་ འདྲོག་དགོཔ་འདུག་ག? མིན་འདུག?
འདྲོག་དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན?
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འདྲོག་མ་དགོ་མི་འདི། ག་ཅི་ལས་བརྟེན་ཨིན་ན?
༥. འཛམ་གླིང་ནང་ ནད་གཞི་འདྲོག་ཤོས་ གཞན་ཡང་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་ཨིན་ན?
༦. ནད་གཞི་འདི་ འདོད་སྤྱོད་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཡང་ འཐོབ་དོ་ཡོདཔ་མས། དེ་སྦེ་མི་
འཐོབ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་ ག་ཅི་ར་ཡོད་ག? ཐོ་བཀོད་
འབད།
༧. ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྦེ།
འབུ། ཟེར་མི་འདི་གིས་ བྱ་ཚི་འབད་འཇུག་མི་ཅིག་དང་། མི་འབད་འཇུག་མི་
ཅིག་གི་ རྗོད་ཚི་བཟོ།
འོང་། ཟེར་མི་འདི་གིས་ རྫོགས་ཚི་འབད་ འཇུག་མི་ཅིག་དང་། བྱ་ཚི་
འབད་ འཇུག་མི་ཅིག་གི་ རྗོད་ཚི་བཟོ།
དཀར། ཟེར་མི་འདི་གིས་ མིང་འབད་ འཇུག་མི་ཅིག་དང་། བྱ་ཚི་འབད་
འཇུག་མི་ཅིག། ཁྱད་ཚི་འབད་ འཇུག་མི་ཅིག་གི་ རྗོད་ཚི་བཟོ།
- དཀོན་གཉེར་ལུ་ འཐོབ་ ཟེར་རུང་ དངུལ་ཀྲམ་༥༠༠ ར་ཨིནམ་པས།
འཐོབ་འདི་་ མིང་/བྱ་ཚི།
- དཀོན་གཉེར་གྱིས་ གོ་ལེ་འབད་ འཐོབ། འཐོབ་འདི་་ མིང་/བྱ་ཚི།
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༤. ཝ་ ་ཚ།
ང་འདི་ ག་ ེ་ མིང་ཚིག་གསརཔ་ ་གི་ ེབ་ ་ཤེས་ གས་ནི་དང་། ང་གི་ཁྱད་ མ་ ད ེ་བ་
ག་ཅི་བཏོནམ་ཨིན་ན? ང་ ེདཔ་ངོ་མ་དང་ ང་ ེདཔ་ཆ་རོགས་ ་གི་ ་བ་ ོད་ལམ་ཧ་གོ་ ེ་
ང་འདི་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ང་ཀུ་རེ་ ི་ གས་དགོ།

༉ དང་ཕུ་གཡུས་ཅིག་ནང་ རྒྱལ་པོའི་བློན་པོ་ཅིག་ གླངམོ་ཆེ་གུ་བཞོན་ཏེ་ གཡུས་
བཤལ་ འབྱོན་པའི་ལམ་ཁར། དྭཝ་བུཚ་གཅིག་ ལམ་གྱི་སྦུག་ན་ར་ ས་དོང་བརྐོ་སྟེ་
སྡོདཔ་གཟིགས་ནུག། བློན་པོ་གིས་ དབའེ་ ཨ་ལོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ལམ་སྦུག་ན་ར་ ག་ཅི་
འབད་ དོང་བརྐོཝ་སྨོ་? གླངམོ་ཆེ་ ཕར་ཚུར་འགྱོཝ་ད་ གནོད་འོང་། ཁྱོད་ར་ ལཱ་མེད་
པར་ དོང་ བརྐོ་དགོ་ར་ མནོ་བ་ཅིན། ལམ་ལྟག་དང་འོག་ལུ་ བརྐོ་ནི་མས། ཟེར་
གསུངམ་ད།
བུཚ་དེ་གིས། ང་གིས་ས་དོང་རྐོ་མི་གིས་ ཁྱེད་ལུ་གནོད་དགོཔ་ ག་ནི་ཡང་མེད། ས་དོང་
ང་ར་གིས་རྐོ་མི་འདི་ ང་ར་གིས་བསུབ་འངོ ་། ཟེར་ཞུ་ནུག། བློན་པོའི་ཐུགས་བསམ་ལུ་
བུཚ་འདི་གིས་ སླབ་མི་ བློ་གི་དོན་དག་འདི། རང་གིས་འབད་མི་འདི་ རང་གིས་ར་
བཏགས་སར་བཀལ་དགོ། ཟེར་ སླབ་ཨིནམ་མཁྱེན་ཏེ། བུཚ་འདི་ རིག་པ་ཅན་ཅིག་
འོང་ནི་འདྲས། ཟེར་ ཐུགས་བཞེད་གནང་སྟེ། བུཚ་འདི་ལུ་ ཁྱོད་ནཱ་ལུ་ ལཱ་མེད་པར་ ས་
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དོང་བརྐོ་སྟེ་སྡོདཔ་ལས། ང་དང་ གཅིག་ཁར་འགྱོ་གེ། ཟེར་གསུངས་ཏེ་ གླངམོ་ཆེ་གུ་
བཀལ་ཏེ་ བློན་པོ་ཁོ་རའི་ བུ་ཅིག་ཡོད་མི་དང་མཉམ་གཅིག་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ གསོ་
སྟེ་བཞག་ནུག།
དུས་ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད། གཡུས་འདི་ནང་གི་ རྒྱལ་པོའི་ཁྲིམས་ཁང་གི་ ཉེ་འདབས་ལུ་
བྱ་ཨོ་ལ་གསུམ་ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་འོངས་ཏེ་ ཁྲིམས་ཁང་འདི། སྐོར་ར་རྐྱབ་ཅི་ར་སྡོ དཔ་
མས། རྒྱལཔོ་གིས་བློན་པོ་ཚུ་ལུ་ ཁྱེད་བློན་པོ་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ཉིནམ་ཨ་རྟག་ར་ ང་བཅས་
རའི་ཁྲིམས་ཁང་ སྐོར་ར་རྐྱབ་པར་འོང་མི་ ཨོ་ལ་གསུམ་པོ་ ག་ཅི་གི་རྟགས་ཅིག་ཨིན་
ན? ནངས་པར་ཁྲིམས་ཁང་ནང་ འཛོམ་ཐོག་ལུ་ སླབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་འབད་དགོ། དེ་གི་
སྐོར་ལས་ ཁུངས་བཀལ་ཚུགས་མི་ཡོད་པ་ཅིན་ དེ་ལུ་གསོལ་རས་དང་ གོ་ས་གནང་ནི་
ཨིན། དེ་མེན་ ཚགས་ཁར་མི་ཚུད། ཟེར་ བཀའ་གནང་ནུག།
དེ་ལས་ བློན་པོ་ཚུ་ རང་རང་སོ་སོའི་ གཟིམ་ཅུང་ནང་བྱོན་ཏེ་ ཨོ་ལ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་
མནོ་བསམ་གཏང་ནི་ འགོ་བཙུགས་ནུག། གླངམོ་ཆེ་ཞོན་མི་བློན་པོ་ཡང་ གཟིམ་ཅུང་
ནང་ཕེབས་ཅིག་ བུཚ་གཉིས་ལུ་ཡང་ གཏམ་ཚི་ཐེངས་ཅིག་ར་ མ་གསུང་པར་ ཕྲང་
ཕྲང་ར་ གཟིམ་ཁང་ནང་བྱོན་ཏེ་ གཟིམས་བཞུགས་ནུག། ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ གཟིམ་ཆ་
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ནང་ལས་བཞེངསམ་ད། དྭཝ་བུཚ་གིས། ཨ་པ་ ད་རིས་སྐུ་གཟུགས་ བདེ་ཏོག་ཏོ་ཅིག་
མེདཔ་ཨིན་ན? རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་ བཀའ་ཁྲེལ་དགོངས་ཁྲེལ་རེ་ གནང་གནངམ་
ཨིན་ན ?ཟེར་དྲིས་རུང་ ལན་ག་ནི་ཡང་མ་གསུང་པས། དོ་རུང་ བུཚ་གཉིས་ཀྱིས་
ལོག་ཅི་ར་དྲིཝ་ལས། ཨ་པ་གིས་ ངེའི་ལོ་རྒྱུས་འདི་ ཁྱེད་གཉིས་ལུ་སླབ་སྟེ་ ཁྱེད་གཉིས་
ཀྱིས་ འབད་ཚུགས་པའི་ལཱ་ཅིག་མེན། དོན་དག་ཅིག་ཡང་མེད། ཨིན་རུང་། སླབ་ད་གེ།
ཟེར་ རྒྱལ་པའོ ི་ཞབས་ལས་ བཀའ་གནང་མི་ཚུ་ ཨ་ལོ་གཉིས་ལུ་ གསུངས་ཞིནམ་ལས།
ཨོ་ལ་གསུམ་པོ་འདི་ག་ཅི་འབད་ འོངམ་ཨིན་ན? ང་བཅས་ཀྱིས་ ག་དེ་སྦེ་ཤེས་ནི། དེ་
གིས་འབད་ ང་ ཚ་གྱང་ལངས་ཏེ་སྡོདཔ་ཨིན། ཟེར་ སླབ་ནུག།
དེ་ལས། དྭཝ་བུཚ་གིས་ ཨ་ཙིཅིག་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ སྡོད་ཞིནམ་ལས། ད་འབདན་
ཨོ་ལ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ང་གིས་ཧ་གོ་ཡི། ཨ་པ་ཁྱོད་ དོན་དག་དེམ་ཅིག་གི་ཞོར་ལས་
ནང་དོག་དགོཔ་ཡོད་ར་མེད། འཇམ་ཤོས་ར་འདི་ཨིན། ཨཔ་ ཁྱོད་ར་གསན་ཞིག།
ཨོ་ལ་གསུམ་ལས་ གཡས་ཁ་ཐུག་ལུ་སྡོད་མི་འདི་ གཉེན་རྐྱབ་རྐྱབ་པའི་ རྨགཔ་དེ་
ཨིན། བར་ན་གི་ཨོ་ལ་འདི་ ཨམ་སྲུ་ཨིན། གཡོན་ཁ་ཐུག་ལུ་ སྡོད་མི་འདི་ ཨ་རོགས་
དགའ་རོགས་ཨིན། ཁོང་གསུམ་ བཟའ་ཚང་གསུམ་འབད་སྡོད་ནི་ལུ་ སྟབས་མ་
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འགྲིགཔ་ལས་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་ རྩོད་གཞི་ཕྱེ་བར་ འོངས་འོངམ་ཨིན། ཟེར་སླབ་ནུག།
དེ་ལས་འབདན་ བློན་པོ་ གསོལ་ཚོགས་ཡང་བཞེས་སྦེ་ བློ་བདེ་པག་པ་འབད་ བཞུགས་
ནུག།
དེ་གི་ནངས་པར་ ཁྲིམས་ཁང་ནང་ རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་ རེ་རེ་བཞིན་དུ་འབད་ དྲི་བ་
གནངམ་ད། ག་གིས་ཡང་ ཨོ་ལ་གསུམ་གྱི་སྐོར་ལས་ ཚི་ཐེངས་གཅིག་ཡང་ ཞུ་མ་
ཚུགས་པས། བློན་པོ་གླངམོ་ཆེ་ཞོན་མི་གིས་ དྭཝ་བུཚ་གིས་ སླབ་དོ་བཟུམ་ཁུངས་
བཀལ་ཏེ་ཞུཝ་ལས། རྒྱལཔོ་ཡང་ཐུགས་མཉེས་ཏེ་ ཨོ་ལ་གསུམ་ལུ་ བཀའ་དེ་སྦེ་གནང་
ནུག། ཨམ་སྲུ་འདི་ གཉེན་རྐྱབ་མི་ ཨོ་ལ་ཁོ་ར་ལུ་འཐོབ། ཨ་རོགས་དགའ་རོགས་འདི་
སོ་སོ་འགྱོ་དགོཔ་འབད་ བཀའ་གནངམ་བཞིན་དུ། གཡོན་ ཁ་ཐུག་གི་ཨོ་ལ་འདི་
ཕྱོགས་ལོགས་ཅིག་ཁར་འཕུར་འགྱོ། གཡས་ཁ་ཐུག་གི་དང་ བར་ན་གི་ ཨོ་ལ་གཉིས་
གཅིག་ཁར་འབད་ ལོགས་ཅིག་ཁར་ འཕུར་ཏེ་ཡར་སོ་ནུག།
དེ་ལས་ རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལས་ བློན་པོ་ཁྱོད་ རིག་པ་ཅན་ཅིག་ཨིན་མས། ཟེར་ ཐུགས་
མཉེས་པའི་ གཟེངས་བསྟོད་དང་བཅསཔ་འབད་ གསོལ་རས་ཚུ་ ཧེ་མ་བཀའ་གནང་དོ་
བཟུམ་འབད་ གནང་ནུག། བློན་པོ་གཞན་ཚུ་ལུ་ ཁྱེད་དང་ཁོ་ མི་ཅོག་ར་འཐད། ཁོ་
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གིས་ཁུངས་བཀལ་ནི་ཡོད་པར་ ཁྱེད་ཆ་ཁྱབ་ལས་ སླབ་ནི་མེད་མི་འདི་ སེམས་ཁར་མ་
བཀལ་བའི་ རྟགས་ཨིན་མས། ཤུལ་ལས་འབདན་ དེ་བཟུམ་ ཚགས་ཁར་མི་ཚུད་སྨ་
རེ། ཟེར་ དགོངསམ་ཁྲེལ་ནུག།
དེ་ལས་ བློན་པོ་གིས་ཡང་ ང་ལུ་དེ་སྦེ་འབྱུང་མི་འདི་ ངེའི་བུ་ཚབ་ དྭཝ་བུཚ་ལས་བརྟེན་
ཏེ་ཨིན་མནོ་སྟེ། དྭཝ་བུཚ་འདི་ལུ་ཡང་ ཁོ་རའི་བུཚ་ངོ་མ་དང་ ཁྱད་པར་མེདཔ་འབད་
བྱམས་བརྩེ་འབད་དེ་ ཁོང་ཕ་སྤད་གསུམ་ ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཏོག་ཏོ་འབད་ སྡོད་ནུག།
ོང་ །

འོག་གི་ མིང་ཚི་ཚུ་གི་ འཇུག་ཚུལ་ ཚི་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་ཞིནམ་ལས། འདས་
ཚི་ལུ་ སྒྱུར་བཅོས་འབད་དེ། རྗོད་ཚི་རེ་བཟོ།
འབྲི་མི། རྐོ་མི། འབྱུང་མི། ཞོན་མི། གཟིམ་ཆ། སྐོར་ར།
༡. འོག་གི་ རྗོད་ཚི་ནང་ (བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་/གཙོ་ཚི་) འཚོལ་སྦེ་ ས་སྟོང་བཞག་།
ཁོ་འགྱོ་དེས། རྩེདམོ་རྩེ་དེས། ལྟོ་ཟ་དེས། མིག་ཏོ་མི་བལྟ། མགུ་ཏོ་གཡའ་ནུག། ལྟ་མ་འགྱོ་འོང་། སར་བཞག།
༢. འོག་གི་ རྗོད་ཚི་ནང་ (བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་/གཙོ་ཚི་དང་ མིང་) འཚོལ་སྦེ་ ས་སྟོང་བཞག་།
ཁོ་ཐིམ་ཕུ་ལུ་འགྱོ་དེས། ཅ་ལ་པདྨ་ལུ་སྤྲོད་ནུག། མོ་བསམ་རྩེ་ལུ་ལྷོད་ནུག། ཐིམ་ཕུ་ལས་ནངས་པ་ལོག་ནི།
༣. འོག་གི་ རྗོད་ཚི་ནང་ (བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་/གཙོ་ཚི་དང་། མིང་། ཁྱད་ཚི། བྱ་ཚི་དང་/ཕྲད་) འཚོལ་སྦེ་ ས་སྟོང་
བཞག་།
ལྟོ་བཟའ་སྦེ་ལོག་འོང་ནི་མིན་འདུག། སྐད་རྐྱབ་སྡོད་དེ་དཔེ་ཆ་མ་ལྷབ་པས། ཙིཔ་ཟ་སྟེ་མགྱོགས་པར་ལོག་འོངས་ནུག།
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༥. བ ེན་དགོཔ།
ད ེ་གཏམ་མ་འ ཝ་ཡོད་མི་ ་ བ་ཐངས་ཀྱི་ ང་བ་ ད་ནི་དང་། ོ་ བ་ད། བས་འཐོབ་དང་
བ ན་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ནི་ ད ེ་གཏམ་ནང་གི་ དཔེ་དོན་ ་གོ་དོན་ བ་ནི་ ད ེ་གཏམ་མ་འ ཝ་
་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ བ ་ ིག་འབད་ གས་དགོ།

ཕོ་རབ་གཅིག་གི་ ོ་ ལ་ལས།།
ཕོ་འ ིང་ག མ་གྱི་གྲོས་ ར་དགའ།།
ཕ་བཟང་ ་ ་བ བ་ ་དགོ།
་བཟང་ཕ་མར་བ ེ་ག ང་དགོ།
མི་བཟང་ཁ་ ང་ཁོག་ཡངས་དགོ།
མི་བཟང་བསམ་བཟང་ ོད་བཟང་དགོ།
དཔོན་བཟང་འབངས་ ་ མས་ ོང་དགོ།
འབངས་བཟང་དཔོན་ ་ སི ་བཀུར་དགོ།
བཟང་པོའི་ཁོག་པར་གསེར་དང་།།
ངན་པའི་ཁོག་པར་ ག།
ངོ ་ །
ི་བ།
ཀ་ ཚིགས་བཅད་༡ པ་གིས་ ད་རིས་ནངས་པའི་གནས་ ངས་ནང་ འབད་བ་ཅིན། ག་ཅི་ འབད་དགོཔ་
ཨིན་པས?
ཁ་ ཚིགས་བཅད་༢ པའི་ དོན་དག་ ོང་ཁའི་ནང་ ིས།
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ག་
ང་
ཅ་
ཆ་

མི་བཟང་ཨིན་པ་ཅིན། ག་ཅི་བ མ་ དགོ་ནི་ཨིན་པས?
འབངས་བཟང་ ་ ིས་བཀུར་གྱིས་ མ་དོབར་ ག་ཅི་ར་དགོཔ་འ ག་གོ?
ཚིགས་བཅད་༥ པ་གིས་ དོན་དག་ངོ་མ་ ག་ཅི་ བ་མས?
ད ེ་གཏམ་ག་འདི་ འབད་ ང་ གཅིག་ ོ་གི་གནས་ ངས་ནང་བ གས་ཏེ་ བ་ཐངས་ཀྱི་ དཔེ་
ཅིག་ ིས།
ཚིག་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་ ེ།
༡. (ཡང་) (ཡངས་) གཉིས་ཀྱི་ ཁྱད་པར་ ིས།
༢. ( ག་) (བཟང་) ཟེར་མི་ཚིག་གིས་ ་ཚིག་ ་ འ ག་མི་ཅིག་དང་། མིང་ ་ འ ག་མི་ཅིག་
གི་ ོད་ཚིག་རེ་བཟོ།
༣. (བགའ་) (དགའ་) གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ ིས།
༤. ཁྱོ་རའི་ སེམས་ལས་འབད་བ་ཅིན། བ ེ་ག ང་། ཟེར་མི་ ག་དེམ་ཅིག་ ་ ས་གོཝ་ཨིན་ན?
བསམ་བཤད་ བ།
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ན་ཐབས།
༡. མི་ཚེའི་འགྱུར་བ།
༉ ཧེ་མ་མི་ཅིག་ ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ཟེར་ ག་ཡང་མེད་པར་ ཁོ་ར་
རྐྱངམ་གཅིག་འབད་ སྡོད་ཡོདཔ་མས། ཁོ་ར་རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན་རུང་ ལཱ་དང་གཡོག་
འབབ་ཁུངས་ཅིག་ མེད་པ་ཅིན། མི་ཚེ མཐར་བཀལ་ ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་འོང་།
ག་ཅི་ཅིག་ འབད་བ་ཅིན་ དྲག་ག? ཟེར་ ཉིན་ནུབ་མེད་པར་ ཐབས་དང་གནས་
སྐབས་ཅིག་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ར་ སྡོད་ནུག།
ཉིནམ་ཅིག་ ཁོ་ ཁྲོམ་ཁར་འགྱོཝ་ཅིག་ནང་། ཚོང་ཁང་ཅིག་ནང་ རྒྱན་ཤོག་བཙོང་མི་
དང་ ཁ་ཐུག་རྐྱབ་སྟེ་ ཁོ་གིས་ཡང་ཏི་རུ་བརྒྱ་གཅིག་སྤྲོད་དེ་ རྒྱན་ཤོག་ཅིག་ཉོ་ཞིནམ་
ལས་ ཁྱིམ་ནང་ལོག་ཡར་སོ་ནུག།
ཟླཝ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ རྒྱན་ཤོག་གི་ཨང་ བཏོན་ཏེ་འབདཝ་ད། ཁོ་གི་ རྒྱན་
ཤོག་འདི་གིས་ ཨང་དང་པའི་གསོལ་ར་ དངུལ་ཀྲམ་ས་ཡ་གཉིས་ འབད་མི་འདི་ཐོབ་
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ཆིཝ་ལས་ ཁོ་དགའ་ལེ་སྔུ་ལེ་ཐལ་ཏེ་ ག་ཅི་འབད་ན་ཡང་ མ་ཤེས་པར་ ཚར་གཅིག་
ཧམ་ཐལ་ཐལ་འབད་ ལུས་སོ་ནུག།
དེ་ལས་ ཉིནམ་དག་པ་ཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ ཁོ་ རིག་སྟབོ ས་ཐོབ་སྟེ། ད་འབདན་ དེ་སྦེ་
སྡོད་པར་མི་བཏུབ། དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་། ཤིང་ཁ་རྡོག་གཅིག་གིས་མེ་མི་འབར།།
ལགཔ་མཛུབ་ཅུང་གཅིག་གིས་གནམ་མི་རྡོལ།། ཟེར་དོ་བཟུམ་ ང་ལུ་ རྒྱུ་ཕྱེད་ཀྲམ་
ཡོད་རུང་ ཐབས་དང་གནས་སྐབས་བཏོན་མི་ ཆ་རོགས་ཅིག་དང་ ལཱ་རུབ་འབད་མི་
ཅིག་ མེད་པ་ཅིན། མགུ་ འཐོན་མི་ཚུགས། ཟེར་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ གཡུས་དེ་
ནང་གི་ བུམོ་བྱད་ངོ་རིས་ གསར་རིསམོ་ཡོད་མི་ཅིག་ གནསམོ་འབད་ བསྟེན་ད་ནུག།
དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ ཧེ་མ་ར་ཁོ་རའི་ཁྱིམ་འདི་ རྩ་བ་ལས་བརྡལ་ཏེ་ སྒྲིང་ཁྱིམསྦོམ་འབད་
རྐྱབ། ཁོང་ར་ བཟའ་ཚང་གཉིས་ སྤྲོ་བཏོན་ནི་གི་དོན་ལུ་ སྣུམ་འཁོར་ལེགས་ཤོམ་
ཅིག་ཉོ་སྟེ་ མི་ཚེསྤྲོ་ཉམས་སྐྱོང་བའི་བར་ན་ར་ ཨ་ལོ་བུ་གཅིག་དང་ བུམོ་གཅིག་ཡང་
སྐྱེས་ཏེ་ ཁོང་ཕ་སྤད་ མ་སྨད་བཞི་ སྐྱིད་ཉམས་བསྐྱངས་ཏེ་ སྡོད་ནུག།
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དོ་རུང་ ཁོ་གི་སེམས་ཁར་ ད་རེས་ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ དེམ་ཅིག་སྐྱིད་ཉམས་བསྐྱང་ནི་
ཡོད་མི་འདི་ ཚེསྔོན་མའི་བསོད་ནམས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཅིག་དང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་
གྱི་ ཐུགས་རྗེ་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་གིས་འབད། ཡར་དཀོན་མཆོག་ལུ་མཆོད་པ། མར་
ངན་སློང་ལུ་སྦྱིན་པ། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་ལུ་ ཞབས་ཏོག་ཞུ་སྟེ་ དཀར་པོ་དགེ་
བའི་ལཱ་ལུ་ བརྩོན་དགོཔ་འདི་ཡང་ ཁག་ཆེ་བས། ཟེར་ མནོ་བསམ་དང་ལག་ལེན་
མཐུན་པ་ལུ་བརྟེན་ ཁོ་ལུ་ཧེང་སྐལ་ར་ ཡར་སྐྱེད་བཏགས་ཏེ་ ཁོང་བཟའ་ཚང་ཚུ་ མི་
ཚེདོན་དང་ལྡནཔ་ཅིག་ལུ་ གྱུར་སོ་ནུག་གོ། །།
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བོ ་ཚན་༥ པ། བ ོད་དོན་ ིང་ ོབས།
ལཱ་ག་ཅི་བརྩམ་རུང་ སྙིང་སྟབོ ས་མེད་པ་ཅིན་ ལཱ་སྦོམ་ཚུ་ ཧམ་པ་གིས་འགྲུབ་མི་ཚུགས་
པའི་ཁར་ བརྩམ་ཡང་མི་ཚུགསཔ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད། ལཱ་ མཇུག་མ་བསྡུ་ཚུན་
བརྩོན་ཤུགས་རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ བསྐྱེད་དེ་ མཐར་བཀལ་དགོཔ་ཨིན། འདི་ལུ་སེམས་
ཤུགས་དང་ བློ་ཁོག་ཟེར་ཡང་ སླབ་དོ་ཡོདཔ་ཨིནམ་ལས། བློ་ཁོག་ཡངས་དགོཔ་དང་
སེམས་ཤུགས་ཆེ་དགོཔ་ཡང་ བརྗོད་དོན་འདི་ནང་ སློབ་སྟོན་འབད་དགོ།
དེ་ལས་ རང་ ག་ཅི་འབད་དགོ་རུང་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ཚར་མི་གི་ལཱ་འདི་ ཐེ་ཚོམ་གྱི་
ངང་ལུ་ མ་བཞག་པར་ ཐད་རི་བ་རི་གི་ བློ་ཐག་ཆོད་ཏོག་ཏོ་ འབད་དགོ། འཇམ་ཏོང་ཏོ་
ཡོདན་འབད་ནི་དང་ ལཱ་ཁག་ཡོདན་བཀོ་མ་བཞག་པར་ གཞན་བཟང་ངན་གྱི་ དཀའ་
ངལ་ག་ཅི་ཡོད་རུང་། དང་དུ་བླངས་ཏེ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ འབད་དགོཔ་ཚུ་ ཨ་ལོ་
ཚུ་གིས་ཤེས་ཚུགསཔ་དང་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོ།
བ ོད་དོན་ ་པ། ིང་ ོབས་འདི་ བ་ནི་དང་འ ེལ་ཏེ་ བ ོད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་ གཤམ་
འཁོད་ ག་དེབ་དང་ ན་ཐབས་ ག་དེབ་ ་ཡང་ ོབ་དཔོན་གྱི་ལམ་ ོན་དང་འཁྐྲིལ་ ག་ ེ་ བ ོད་དོན་
འདི་དང་འ ེལ་བའི་ ོམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་ ས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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ག་དགོ་པའི་ ག་དེབ་ཀྱི་མིང་།
༡མོ་ ན་ག མ། ༢ མ་ འི་མེ་ཏོག། དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ ོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འ ཝ་ ་ ལེན་ཏེ་ ག་ཐོ་བཞག་ཐོག་ལས་
ག་ནི་ ་བ ོན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བ ོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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ཚ་ ོ་ ེ།
མིང་ཚིག་གི་གོ་དོན་དང་ འ ི་ ོམ་གྱི་ད ེ་བ་ བ ོད་དོན་ ་ འདི་ནང་ཁྱད་འཕགས་ཀྱི་ ་ ག་
ཅི་ར་འབད་ཡི་ག? ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ོ་ ེ་བ མ་ འབད་ཤེས་དགོཔ་དང་། རང་ ོབས་
ཀྱིས་ འ ི་ ོམ་ ང་ཀུ་རེ་ ི་ གས་ནི་གི་དོན་ ་ཨིན།

༉ བུཚ་རྡོ་རྗེ་འདི་ ཕྱི་བལྟ་བའི་ངོ་རིས་དང་ ནང་གི་རིག་པ་ ག་ནི་བ་ཚ་དྲགས་ཡོདཔ་
ལས། ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཚགས་ཁར་ཚུད་ནི་དེ་གིས་ མི་དྲག་ཞན་ཀུན་གྱིས་ སེམས་
ཁར་ འབབ་ཨིན། ཁོ་ལུ་ རང་དོན་ཟེར་མི་འདི་ལུ་ མནོ་བསམ་རྩ་ལས་མེད་པར་ གཞན་
ལུ་ ཕན་ཐོགས་པའི་ལཱ་ རྐྱངམ་གཅིག་ལས་བརྒལ་ གཞན་འབད་ནི་མེད། ཁོ་གིས་ དྲོ་
པ་ཧ་སག་ལོངས། ཁྱིམ་ཕྱགས་བདར་རྐྱབ། ཁ་ལག་འཁྱུ་སྦེ་ མཆོད་བཤམ་ནང་མཆོད་
པ་དང་ དཀར་མེ་ཕུལ། སྤོས་བཏེག་ བསང་བཏང་སྦེ་ དྲོ་པ་གི་དྲ་ོ མཛར་ཚུ་ཡང་བཟོཝ་
ཨིན།
རྡོ་རྗེ་འདི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ཡང་། ཆ་རོགས་ ག་ར་ལས་ ཧེ་མ་ལྷོད་དེ། དཔེ་ཆ་ལྷབ་སའི་
སློབ་ཁང་ ཕྱགས་བདར་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ རྐྱབ་མ་ཚད། དལ་ཚད་ཁོམ་ཚད་ མེ་ཏོག་
ལྡུམ་ར་གི་ལཱ་འབད་ ལྕངམ་བཙུགས་ ཆུ་བླུག་ནི་གི་ ལཱ་ཚུ་འབདཝ་ཨིན། དེ་ལས་
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གསང་སྤྱོད་ ཆབ་གསང་གིས་གང་སྟེ་ ཆབ་གསང་ ཕྱི་ཁར་ཐོན་ཏེ་ ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ཁོ་
གིས་ཁམས་ལགོ ་ནི་དང་། འཚེ་སྣང་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་ མ་བསྐྱེད་པར་ ཕྱགས་བདར་རྐྱབ་
སྟེ་ ཧིང་སངས་ས་འབད་ བཟོཝ་ཨིན།
སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་ ལོ་བསྟར་གྱི་ཟླ་ཐོ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ རྩེདམོ་རྩེ་ནི་དང་། ཞབས་ཁྲ། དུས་ཐུང་
གི་འཁྲབ་སྟོན། གྲ་སྒྲིག་མེད་པའི་ལེགས་སྦྱར་ལ་སོགས་པ་ འགྲན་སྡུར་འབད་བའི་
སྐབས་ལུ་དང་། སློབ་གྲྭའི་དུས་སྟོན་ རྩིས་སྲུང་གི་རྟེན་འབྲེལ་ཚུ་གི་ སྐབས་ལུ་ཡང་། ཁོ་
གིས་འགན་ཁུར་འབག་སྟེ་ འགོ་འདྲེན་ག་ནི་བ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ འཐབ་སྟེ་ སློབ་
གྲྭའི་ལས་རིམ་འདི་ སྤྲོ་བ་ཅན་ཅིག་ལུ་ བཟོཝ་ཨིན།
རྡོ་རྗེ་འདི་ བྱ་བ་སྤྱོད་ལམ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་པའི་གུ་ མནོ་བའི་བསམ་པ་ཡང་ བཟང་
དྲགས་ཡོདཔ་ལས་ གཞན་ལུ་ཕྲག་དོག་དང་། སེར་སྣ། ཕུང་བཟོ་ནི། སྲི་སློང་ནི་ཚུ་རྩ་
ལས་ར་ མེདཔ་མ་ཚད། ཆ་རོགས་གཞན་ཚུ་གིས་ ཆང་དང་ཏམ་ཁུ་འཐུངས། ཤོབ་རྐྱབ་
ཨརཝ་བརྐུ། གཡོ་སྒྱུ་དཔྱེ་ངན་གྱི་ལཱ་ འབད་སར་མཐོང་རུང་ འདི་ལུ་བལྟ་སྟེ་ སེམས་
གདིང་ལས་ར་ ཞེ་ལོག་སྟེ་སྡོདཔ་ཨིན།
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ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད། བདུན་ཕྲག་ངལ་གསོའི་སྐབས་ལུ་ ཆ་རོགས་ཚུ་དང་མཉམ་
གཅིག་ ཆུའི་མཐའ་མར་སོང་སྟེ་ སྒྲིག་གོ་ཚུ་ ཆུ་འཁྱུ་སྟེ་སྡོདཔ་ད། ནམ་བྱཱར་ཆརཔ་
ཤུགས་འབད་རྐྱབ་སྟེ་ ཆུ་སྦོམ་འགྱོ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ མི་རྒན་ཤོས་ཅིག་ ཆུ་གིས་འཕྱགས་
ཏེ་ འབག་འགྱོ་སར་མཐོང་ནུག། ཆ་རོགས་གཞན་གྱིས་ སྲོག་རྐྱབ་འབད་དགོ་པས།
ཟེར་ མནོ་རུང་ ཆུ་སྦོམ་ཡོདཔ་ལས་ འགྱོ་མ་ཚུགས་པས། རྡོ་རྗེ་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་
སྙིང་སྟོབས་ཅན་དང་ གཞན་ཕན་བསམ་པ་ ཁོག་པའི་གདིང་ལས་ ཡོད་ནི་དེ་གིས། ཆུའི་
ནང་མཆོངས་ཏེ་ རྩལ་རྐྱབ་སྦེ་ རྟིང་བདའ་འགྱོཝ་ད་ ཆུ་འཁྱིལ་ཏེ་ ཡོད་ས་ཅིག་གུ་ལྷོད་
དེ་ ཆུ་སྲིན་དང་ཕྱད་ནུག།
དེ་ལས་ ཆུ་སྲིན་གྱིས་ ཁོ་བསྒྱིམས་ བཟའ་ནི་འབད་འོངམ་ད། ཆུ་སྲིན་དང་གཅིག་ཁར་
འཛི་ནི་ལུ་ འདྲོག་དགོཔ་མེད་རུང་ འཛིས་སྡོད་པ་ཅིན། ཆུ་གིས་འཕྱགས་བདའ་མི་
རྒན་ཤོས་འདི་ ཤི་ནི་མས་མནོ་སྟེ་ རྒྱབ་བཤུད་རྐྱབ་སྦེ་ རྩལ་རྐྱབ་སྟེ་འགྱོཝ་ད། རྒན་
ཤོས་ཀྱི་ ལགཔ་གཡསཔ་མགུ་ལས་ བདའ་ཟུན་ཏེ་ ཕྱི་ཁར་བཏོན་ནུག། དེ་ལས་ སྨན་
ཁང་ནང་བཀལ་ཏེ་ སྨན་བཅོས་འབདཝ་ལས། ནདཔ་འདི་ ཉེས་སྐྱོན་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་
དྲག་སྟེ་ མི་འབད་ སྡོད་ཚུགས་མི་ལུ་ ཁོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ སེམས་དགའ་སྟེ་ མི་ཚེ
གཅིག་ དགའ་ཚོར་བསྐྱེད་དེ་ སྡོདཔ་ཨིན་མས།
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ཕ་བཟང་གི་བུ། གྱི་བཟང་གི་ཤུབས། ཟེར་དོ་བཟུམ་འབད་ རྡོ་རྗེ་འདི་ རང་བཞིན་གྱིས་
གཤིས་རྒྱུད་བཟང་པོ་ ཨིནམ་ལས། རང་གི་ཕམ་དང་ སློབ་དཔོན་ལུ་གུས་ཞབས། སྤུན་
ཆ་དང་ ཆ་རོགས་ལྟ་ལྟོ་ཚང་ཚུ་ལུ་ བརྩེ་གདུང་དག་སྣང་། ཉམ་ཆུང་ལུ་བྱམས་སྐྱོང་ག་ཅི་
འདེ་ ཆེཝ་ལས། མི་ག་ར་གིས་ བློ་གཏད་དང་ ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད་དེ་ དཔེ་བལྟ་སའི་ ཡུལ་
ཅིག་འབད་ སྟེན་དོ་ཡོདཔ་ཨིན་མས་གོ། །།
ོང་ །

འབྲི་རྩོམ་ནང་ལུ་ བྱ་ཚི་ག་ཅི་ར་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ཡོད་ག? ཐོ་བཀོད་འབད་ཞིནམ་
ལས་ དེ་ཚུ་ དུས་ག་ཅིའི་ནང་ཚུདཔ་ཨིན་ན? འོག་གི་ ས་སྟོང་ནང་བཙུགས།
ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚི། མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚི། འདས་པའི་བྱ་ཚི་
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་ི བ།
༡- འི་མཐའ་མར་འགྱོ་བ་ཅིན་ ན་པ་བཏོན་དགོཔ་ག་ཅི་ར་ཡོད་ག? ཐོ་བཀོད་འབད།
༢ - གཞན་ ་ལས་ ོག་ བས་འབད་ནིའི་དོན་ ་ རང་ ་ག་ཅི་ར་ ཚང་དགོཔ་འ ག་གོ?
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༢. ལཔོ་ཐམས་ཅད་ ེར།
ཚིག་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་ ་ མ་འཛོལ་བར་ ག་ནི་དང་ ི་བའི་ལན་ ་ ི་ན་ི ང་
གཞན་འཚོལ་ཏེ་ བ ་ལེན་ འབད་ གས་ནིའི་དོན་ ་ཨིན།
༡

༢

༉ གཡུས་ ཐམས་ཅད་ལྡན། ཟེར་ ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཚུ་ གནམ་བཟུམ་གང་སྟེ་ ཡོད་
མི་ཅིག་ནང་། རྒྱལཔོ་ཟླ་བའི་ འོད་ཟེར་བཟུམ་ དྲི་མ་མེདཔ་ ཐམས་ཅད་སྟེར། ཟེར་མི་ སྙིང་
རྗེ་དང་ གཏོང་ཕོད་ཅན་ ལོངས་སྤྱོད་ཚུ་ལུ་ ཆགས་པ་མེད་པར་ སྦྱིན་པ་གནང་མི་ཅིག་བྱུང་
ནུག། ཁོ་གི་ གཏམ་སྙན་གྲགས་ཚུ་ སྲིད་པ་གསུམ་ནང་ ཨ་རྟག་ར་ འཐོནམ་འཐོན་ས་ར་
ཡོདཔ་ཨིན་པས། ནམ་ཅིག་འབདཝ་ད། སེམས་ཅན་ལུ་ བརྩེ་བ་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཉམ་ཆུང་
ཚུའི་ སྐྱིད་སྡུག་གཟིགས་པར་ ས་ཕྱོགས་བཤལ་ཏེ་བྱོན་ནུག། ས་ཕྱོགས་ གཞན་ཁའི་ རྒྱལ་
ཕྲན་ཅིག་གིས་ ལྷང་པར་འོངམ་ད། རིན་པོ་ཆེ་གིས་ བཟོ་བཟོཝ་གི་རང་གི་ དབུ་རྒྱན་ཡང་
སྦྱིན་པ་གནང་ད་ནུག།
དེ་བསྒང་ ཕུ་ཀྲུ་གཤོག་སྒྲོ་ཟད་ཟདཔ་ དབུགས་ཡང་གཏང་ལོང་མེདཔ་ གནམ་མེད་ས་མེད་
འདྲོགས་ཏེ། གཟུགས་ཡང་འདར་ འདྲོགས་པའི་ཤུགས་ཀྱིས་ མིག་ཏོ་ཧྲིག་ཧྲིག་གཏང་མི་
ཅིག་ གདོང་ཁར་ཐོན་འོངས་ནུག། དེ་ལུ་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད་དེ་ ཕུ་ཀྲུ་ལུ་
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༣
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གཟིགས་ཏེ་སྡོད་སྡོད་པར་ ཤ་རོགསཔ་ཅིག་ བརྒྱུགས་འོངས་ཏེ། འདི་ ང་བཅས་ཚུ་གི་ཟས་
ཨིན། ཟེར་ གསད་ནི་འབདཝ་ད། རྒྱལཔོ་གིས་ སྲོག་སྐྱབས་མཛད་ནུག། ཤ་རོགསཔ་འདི་
གིས་ ཕུ་ཀྲུ་འདི་ལུ་ སྲོག་སྐྱབས་མཛད་དེ་ ང་བཅས་ཚུ་ ཐང་བཏང་བཞག་ནི་ཨིན་ན? ཟེར་
ཞུཝ་ད། ཐམས་ཅད་སྟེར་གྱིས་ ཁྱོད་ལུ་ ག་ཅི་དང་ ག་ཅི་ར་དགོ་ནི་སྨོ་? ཟས་ནོར་ཚུ་ ང་
གིས་བྱིན་གེ། བྱ་འདི་ གསདན་ མི་དགེ་བའི་ ལས་ཨིན། ཟེར་ གསུངས་ནུག།
ཤ་རོགསཔ་གིས། ང་བཅས་ཚུ་ ནགས་ཚལ་གྱི་ནང་ན་སྡོད་དེ་ འབྲུ་སྣའི་རིགས་ཚུནི་ བཟའ་
མ་མྱོངས། ཤ་རོགསཔ་རང་གིས་ བསད་གསད་པའི་ ཤ་གསརཔ་རྐྱངམ་གཅིག་ བཟའཝ་
ཨིན། བྱ་འདི་ ང་གིས་ ཡུན་རིང་གི་བར་ན་ འཚོལ་ཏེ་ཐོབ་འཐོབ་ཨིནམ་ལས། འདི་བཟའ་
མ་ཚུགས་པ་ཅིན། ང་བཅས་ བཟའ་ཚང་ཚུ་ ཤིཝ་ཐག་ཆོད། རྒྱལཔོ་གིས་ སེམས་ཅན་ག་ར་
ལུ་ བྱམས་པའི་ སེམས་བསྐྱེདཔ་ ཨིན་པ་ཅིན། ད་རེས་བྱ་འདི་ལུ་ བྱམས་པ་དང་ ང་བཅས་
ལུ་ མ་དགའ་བའི་ལཱ་འདི་ དྲང་བདེན་མེན་པས། དེ་འབདཝ་ལས། བྱ་དང་ང་བཅས་ཀྱི་ སྲོག་
སྐྱབས་གཅིག་ཁར་ འབད་ཚུགས་ཐབས་ལུ་ རྒྱལ་པོའི་ སྐུ་ཤ་ བཏོགས་ཏེ་གནང་། ཟེར་ ཞུ་
ནུག།
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༥
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དེ་ལུ་ རྒྱལཔོ་ཐུགས་དགྱེས་ཏེ་ བྱ་དང་ཁྱེད་གཉིས་ཆ་ར་གི་ སྲོག་སྐྱབས་འབད་ནི་གི་ གནས་
སྐབས་ མ་འཐོབ་པར་སྡོད་སྡོདཔ་ཨིན། ད་ལྟོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཐབས་ཤེས་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་སླབ་
མི་ལུ་ ལེགས་སོ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱིས་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་ངང་ལུ་ སྡོད་མིའི་བྱ་འདི་ གཏང་ད། ཟེར་
འཇམ་པའི་ཕྱག་གིས་ བྱ་འདི་གཞོང་སྟེ་བཞུགསཔ་ད། ཤ་རོགསཔ་གིས། བྱ་དང་ རྒྱལ་པོའི་
ཤ་སྲང་གུ་བཏབ་སྟེ་ བྱ་ལས་གཉིས་ལྟབ་ཀྱིས་ འཐེབ་དགོ། ཟེར་སླབ་ནུག། དེ་ལུ་ རྒྱལཔོ་
གིས་གཉིས་ལྟབ་མ་ཚད། གསུམ་ལྟབ་ར་དགོ་རུང་ བྱིན་ནི་ཨིན། ཟེར་ བཀའ་གནང་ནུག།
ཤ་རོགསཔ་གིས། རྒྱལ་པོའི་ ཤ་ ང་གིས་མི་བཏོག་ བཏོག་མི་གཞན་དགོ། ཟེར་ ཞུཝ་ལས།
རྒྱལཔོ་གིས། ཁྲོམ་ཁ་ལས་ཕར་ ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་སྟེ་ ངེའི་ཤ་བཏོགས་ཏེ་ སྲང་ཁར་
བཏབ་ཚུགས་མི་ ཡོད་པ་ཅིན། དེ་ལུ་ གསེར་ ལེ་ཤ་བྱིན་ནི་ཨིན། ཟེརཝ་ལས། མི་སེར་ཚུ་
ཧ་ལས་ཏེ་ སེམས་མ་དགའ་བར་ སྡོད་ནུག།
དེ་ཅིག་གི་བར་ན། མི་སྡུག་པའི་བློ། ཟེར་མི་ ལཱ་ངན་ལུ་དགའ་མི་ཅིག་གིས་ གྱི་ཅུང་རྣོས་ཙག་
ཙ་ཅིག་འབག་སྟེ། རྒྱལ་པོའི་བྱིནམ་ཐག་ གཡས་ཧོངས་ཀྱི་ ཤ་བཅད་དེ་ སྲང་ཁར་བཏབ་ད།
ཤ་གིས་ ཕུ་ཀྲུ་གི་ ལྗིད་ཚད་མ་ལང་པས། ཁྲག་འཛགས་ཏེ་ ས་ཁར་རེགཔ་ད། ས་ཡང་སྤར་
ནུག། ད་རུང་། བྱིནམ་ཐག་ གཡོནམ་དང་ བརླད་དོ་ གཞན་ཡང་ གཟུགས་ཀྱི་ལྷ་པ་ཡོད་
ཚད་ བཏོགས་ཏེ་ སྲང་ཁར་བཏབ་རུང་ རྒྱལཔོ་གིས་ རྩ་འགེངས་ཏེ་བཞུགསཔ་ལས། ཤ་
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རོགསཔ་འདི་ རྒྱལ་པོའི་སྙིང་སྟོབས་ལུ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ཀྱི་ ཧ་ལས་ཡིད་ཆེས་ བསྐྱེད་
ནུག།
༦ ཤ་རོགསཔ་གིས། རྒྱལཔོ་ཁྱོད་ དེ་བཟུམ་མའི་ བྱ་བ་ལཱ་ཁག་ དང་ལེན་ འབད་མི་འདི་
འཇིག་རྟེན་འདིའི་ ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ ག་ཅི་འཐོབ་དགོཔ་སྨོ། ཟེར་ ཞུཝ་ད། རྒྱལ་པོ་
གིས་ ང་ལུ་ ཚེད་རེས་ཀྱི་ སྙན་གྲགས་དང་། འཇིག་རྟེན་པའི་འདོད་པ་ ག་ཅི་ཡང་དགོཔ་མེད།
སེམས་ཅན་ གེ་ར་གི་དོན་ལུ་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ འཐོབ་ནིའི་དོན་ལུ་ རྐྱངམ་གཅིག་ཨིན།
ཟེར་ གསུངས་ནུག།
༧ ཤ་རོགསཔ་གིས། ཁྱོད་རའི་ལཱ་འདི་ལུ་ བློ་འགྱོད་མེད་ག? ཟེར་ཞུཝ་ད། ང་ལུ་ བློ་འགྱོད་མ་
པ་ལས་མེད། ཟེར་ གསུངས་ནུག། ཤ་རོགསཔ་གིས། འདི་མི་བདེནམ་འོང་། ཟེར་ ཞུ་ནུག།
དེ་ལས་ རྒྱལཔོ་གིས། ང་གིས་ སླབ་མི་འདི་ བདེན་པ་ཅིན། ངེའི་ ལུས་འདི་ ཧེ་མ་བཟུམ་
དྲག་བཅུག་ཅིག། ཟེར་ གསུངམ་ཅིག། སྐུ་གཟུགས་ཀྱི་ རྨ་ཚུ་ག་ར་དྲག་ སྐུ་གཟུགས་ཟླ་བའི་
འོད་བཟུམ་ འཇའ་རིསམོ་ལུ་ གྱུར་སོ་ནུག། དེ་ལུ་ བལྟ་སྟེ་ ཤ་རོགསཔ་དང་ མི་སེར་ ག་
ར་ ཡིད་ཆེས་སྦོམ་ར་ ཐོབ་ནུག་གོ། །།
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ི་བ།

ཀ་ གྲལ་འབེབས་༡ པའི་ནང་ ག་ཅི་གི་ ོར་ལས་ འཐོནམ་མས? བ ད་ ད་ ིས།
ཁ་ གྲལ་འབེབས་༢-༣ པའི་ གནད་དོན་འདི་ ག་ ེ། པར་ ང་ནང་ ིས།
ག་ གྲལ་འབེབས་༤ པའི་ནང་། མི་སེར་ ་ ཧ་ལས་ཏེ་ སེམས་མ་དགའ་བར་ ོད་
ག། ཟེར་ཨིན་པས། དེ་ག་ཅི་ ་བ ེན་ འོང་ནི་མས་ག? བདེན་ཁུངས་གཟང་།
ང་ གྲལ་འབེབས་༥ པ་ལས་ འཐོན་མི། མི་ ག་པའི་ ོ། ཟེར་མི་གི་ འབད་གཞག་
དང་ བསམ་པ་སེམས་ ེད་ཀྱི་ ོར་ལས་ བསམ་བཤད་ ིས།
ཅ་ ལ་པོ་གི་ གས་འདོད་ ངོ་མ་འདི་ ག་ཅི་ཨིན་པས? ཁ་གསལ་ ིས།
ཆ་ གྲལ་འབེབས་༧ པའི་ནང་ ལ་པོའི་ ་ག གས་ ་བའི་འོད་བ མ་ གྱུར་ཡི།
ཟེར་ཨིན་པས། དེ་གི་ར་ཁུངས?
ཇ་ ང་འདི་ནང་ ང་བཅས་ཀྱིས་ དཔེ་ལེན་བ བ་ ག་ཅི་འ ག་གོ? འདི་ ག་དེ་ ེ་
ང་བ་འབད་ནི།
ཉ་ ཤ་གི་ཚབ་ ་ ཤ་གི་ཟས་བ ད་འཐོབ་ གས་པའི་ ཟས་ ་ཐོ་བཀོད་འབད།
ཏ་ ིན་མི་ ་ ལེན་མི་གིས་ ཚད་ལས་བ ལ་བའི་རེ་བ་བ ེད་པ་ཅིན་ ོན་ག་ཅི་འོང་
ནི་ ོ ?
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༣. ཆང་།
ང་གི་ཁྱད་ཆོས་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་ གས་ནི་དང་ ཉམས་བ ད་ལས་ ག་ཅི་གི་ཉམས་ཨིན་ན?
ང་འདི་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ཁོང་ར་གི་མི་ཚེ་ ་ འ ེལ་བ་འབད་དེ་ ང་ཧ་ལས་སི་སི་རེ་ ི་ གས་
ནི་དང་། གནས་ ངས་ ད ེ་བ་ད ད་དེ་ ཁྱད་ཉམས་དང་ ཕན་གནོད་ ེབ་ ོར་ ཚིག་མཚམས་
དང་ དོན་མཚམས་ བ ོད་དོན་ ་གི་ ོར་ལས་ བསམ་འཆར་བཀོད་ གས་དགོ།

༉ ང་བཅས་ར་ མི་དྲག་ཞན་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ ག་ར་ཨིན་རུང་ ཆང་འཐུང་པ་ཅིན། འདོད་
ཆགས། ཞེ་སྡང་། གཏི་མུག། ང་རྒྱལ། ཕྲག་དོག་ཚུ་ སློང་ཞིནམ་ལས། སྲོག་གཅད་ནི་དང་
མ་བྱིན་པ་ལེན་པ་ ལ་སོགས་པའི་ ལཱ་ཚུ་ ཡིད་གཉིས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པར་ འབདཝ་ཨིན།
དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། ཧེ་མ་དགེ་སློང་ བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ལྡན་མི་ཅིག་
བཞུགས་ས་ལུ། བདུད་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་ ཨམ་སྲུ་ཅིག་གིས། ཆང་པ་ལང་གཅིག་འབག། ར་གཅིག་
ཁྱིད་སྦེ་འོངས་ནུག།
མོ་གིས། དགེ་སློང་ལུ་བལྟ་སྟེ། ཡང་ཅིན། ཁྱོད་ཀྱིས་ ར་འདི་གསད་དགོ། ཡང་ཅིན། ཆང་འདི་
འཐུང་དགོ། ཡང་ཅིན། ང་དང་གཅིག་ཁར་སྡོད་དགོ། ཟེར་ ཞུཝ་ད།
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དགེ་སློང་གིས། ལཱ་འདི་ཚུ་གཅིག་ཡང་ དགེ་སློང་གིས་ འབད་མི་ཆོག། ཟེར་ གསུངས་ནུག།
ཨམ་སྲུ་འདི་གིས།ལཱ་གཅིག་འདི་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ འབད་ར་འབད་དགོ། ཟེར་ གནམ་མེད་ས་
མེད་ ཨུ་ཚུགས་བསྐྱེད་ནུག།
དགེ་སློང་གི་བསམ་པ་ལུ་ ར་གསད་པ་ལུནི་ སྲོག་གཅད་པའི་ལས་ སྡིག་པ་སྦོམ་ཡོད། ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡོད། མོ་དང་གཅིག་ཁར་ སྡོད་པ་ཅིན། ང་ ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་སྡོམ་
པ་ གཙང་ཏོག་ཏོ་འབད་ བསྲུངས་ཡོད་མི་འདི་ ཉམས་ནི་མས། འདི་བ་འདི་ ཆང་འདི་འཐུང་
པ་ཅིན། ཉེས་པ་འདི་ ཆུང་ནི་འདྲས་ མནོ་སྟེ། ཆང་འདི་ལེན་ཏེ་ འཐུངས་ད་ནུག། དེ་ལས་
དགེ་སློང་ཆང་གིས་ ར་བཟིས་ཏེ། དང་པ་ར། ཨམ་སྲུ་དང་ གཅིག་ཁར་སྡོད། གཉིས་པ། ར་
ཡང་བསད་སྦེ་ སྡོམ་པ་ཤོར་སོཔ་ལས་ ཉེས་པ་གསུམ་གྱི་རྩ་བ་ ཆང་ཨིན། ཟེར་ སླབ་སྲོལ་
ཡོད་མི་འདི་ཡང་ འ་ནཱི་ཁ་ལས་ཚུར་བྱུང་ནུག།
ཆང་འཐུང་པ་ཅིན། ཐོས་བསམ་འབད་མི་ལུ་ ཐོས་བསམ་མི་འོང་། སྒོམ་ཆེན་པ་ལུ་ སྒོམ་མི་
འོང་། འཇིག་རྟེན་ཁྱིམ་པ་ཚུ་ལུ་ སོ་ནམ་གྱི་ ལཱ་མི་འོང་། ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གཉིས་ཀྱི་ལཱ་
དོན་དག་སྦོམ་ འབད་དགོཔ་ཚུ། ཆང་འདི་འཐུང་པ་ཅིན་ འབད་མི་ཚུགས། ཟེར་ སློབ་དཔོན་
ཀླུ་སྒྲུབ་ཀྱིས་ གསུངས་ནུག།
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དེ་ལས། གཞན་ཡང་ ཆང་འཐུང་པ་ཅིན་ མགུ་ཏོ་ན། བཞེས་སྒོ་ཁ་ལས་བསྐྱུགས། མིག་ཏོ་
ཚ་ནི་དང་ གཉིད་ལོག་ནི་ཚུ་གིས་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་ཚུ་ འབད་མི་ཚུགས་པའི་གུ་ འཆོལ་ལོང་
བཟུམ་འབད། ལཱ་ ག་མེན་གུ་མེན་འབད་དེ་ ཕུང་བཟོ་ནི་དང་ འཐབམོ་འཚོལ་ནི་ཚུ་ ག་ར་
ཆང་འདི་ཁ་ལས་ འབྱུངམ་ཨིན།
ཆང་འདི་འཐུང་པ་ཅིན། མགུ་ཏོ་ གོ་ལ་གིས་སྤུར་ཏེ་ཤི་ནི་དང་། ཡང་ན། གྱང་སྟེ་ཤི་ནི། གད་
པ་ལས་ རྦབ་རིལ་ཏེ་ཤི་ནི། རྟ་ཁ་ལས་བུད་དེ་ རྟ་གིས་དྲུད་དེ་ཤི་ནི། དགྲའི་ལག་པར་ཚུད་ནི་
ལ་སོགས་པ། རང་གི་སྲོག་ལུ་གནོད་པའི་ རྐྱེན་ངན་སྦོམ་འདི་ཚུ་ག་ར་ ཆང་ལས་བརྟེན་ཏེ་
འབྱུངམ་ཨིན།
ཆང་ མ་འཐུང་མི་ལུ་ རྐྱེན་ངན་དེ་ཚུ་མི་འབྱུང་། ཆང་འཐུང་ མ་བཏུབ་པའི་སྐོར་ལས་ ལུང་
ནང་ལུ་ ག་དེ་སྦེ་གསུངས་ཏེ་ཡོདཔ་ཨིན་ན? ཟེར་བ་ཅིན། སངས་རྒྱས་ཀྱིས། ཆང་འཐུང་ང་
ཡི་ཉན་ཐོས་མིན།། ང་ཡང་དེ་ཡི་སྟོན་པ་མིན།། ཟེར་གསུངས་ཡོདཔ་མ་ཚད། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་
གིས། ཆང་ལ་འདོད་ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་དང་༔ ང་རྒྱལ་ཕྲག་དོག་ཉོན་མོངས་མ་ལུས་པ༔
སློང་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་འདི་ལ་ཚང་བ་ཡིན༔ དེ་ཕྱིར་ཆང་ནག་མ་འཐུང་ཞལ་གདམས་ཡིན༔ ཟེར་
གསུངས་ཡོདཔ་ལས་ རྩ་ད་སྤུ་ལས་ར་ འཐུང་མི་བཏུབ་ཨིན་ནོ།། །།
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༡- ཉེས་པ་གསུམ་ཟེར་མི་ ག་ཅི་ར་ཨིན་ན?
༢- ཆང་ལུ་ ཉེས་དམིགས་གཞན་ཡང་ ག་ཅི་ར་འོང་ནི་བཟུམ་འདུག་གོ?
༣- མི་ཚུ་གིས་ ཆང་ལུ་ཕན་པ་ ག་ཅི་ར་ཡོདཔ་འབད་ བརྩི་ནི་འདུག་གོ? ཁྱོད་
ཀྱིས་འདི་ལུ་ བསམ་འཆར་ག་ཅི་ བཀོད་ནི་ཡོདཔ་སྨོ?
༤- ཆང་འདི་ སྨྱོ་རྫས་ཀྱི་གྲས་སུ་ ག་ཅི་འབད་ བཞགཔ་ཨིན་ན?
༥- ཆང་འདི་ ཁྱོད་ཀྱིས་བལྟ་བ་ཅིན། ག་ཅི་བཟུམ་ མཐོངམ་མས་གོ། བསམ་འཆར་
བྲིས།
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༤. སེམས་ གས།
གསལ་བཤད་ཀྱི་དཔེ་ ་བ ་ ེ་ བཅའ་ ིག་ ་ བ་ གས་ནི་དང་ གོ་དོན་ ་ཉན་ཞིནམ་ལས།
གཞན་ ་ གོ་བ ་ ོད་ གས་ནི་དོན་ཚན་ ག་ཅི་གི་ཐོག་ལས་འབད་ ང་ ོད་ ་དག་ཏོག་ཏོ་
འབད་ མི་མང་གི་ ག་ ་ གཏང་ གས་པའི་ ོབས་པ་འཐོབ་ནི་དང་ དོན་ཚན་བ ད་བ ་
གས་ནི་གི་དོན་ ་ཨིན།

༉ ད་རེས་ང་གིས་ གོ་སྐབས་ལེགས་ཤོམ་ འཐོབ་མི་དང་འབྲེལ་ སློབ་དབུ་འཛི་
གོང་འོག་གཉིས་དང་། སློབ་དཔོན་ཚུ་ ཆ་རོགས་རྒན་ཤོས་དང་ ཆུང་ཤོས་ཚུ་ལུ་ སློབ་
རིམ་བརྒྱད་པ་ཀ་སྡེའི་ནང་ལས་ དཔལ་འཛོམ་ང་གིས་ སྐུ་གཟུགས་བཟང་པོ། ཟེར་ཞུ་
ནི་ཨིན།
ད་ ནཱ་ལས་མར་ ང་བཅས་ག་ར་ཨིན་རུང་། སེམས་ཤུགས་ བསྐྱེད་དགོ་པའི་གསལ་
བཤད་འདི་ཞུ་གེ། ང་བཅས་ཆ་ཁྱབ་ཀྱིས་ ནམ་ར་འབད་རུང་ གལ་ཆེ་བའི་དོན་དག་ཚུ་
འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ སེམས་དཔའ་ཞུམ་ནི་དང་། གཡང་ཟ་སྟེ་ སྡོད་ནི་མི་འོང་། དཀའ་ངལ་
དང་ སྟབས་མ་བདེཝ་ དུམ་གྲ་རེ་འབྱུངམ་ད། དེའི་གདོང་ལེན་ མ་འབད་བར་ རྒྱབ་
བཤུད་རྐྱབ་སྟེ་ སྡོད་པ་ཅིན་ དོན་དག་འགྲུབ་མི་ཚུགས།
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ད་ལྟོ་ ང་བཅས་ཚུ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་པའི་སྐབས་ དཔེ་ཆ་བལྟ་ནི་ལུ་ ཉམས་འཚེ་བས། ཟེར་
དཔེ་ཆ་ མ་བལྟ་བར་སྡོད་པ་ཅིན། སློབ་རིམ་སྦོམ་མའི་ཡོན་ཏན་ཚུ་ འཐོབ་མི་ཚུགས།
ཡོན་ཏན་ འཐོབ་མ་ཚུགསཔ་ད་ར། ཤུལ་ལས་ གཞུང་སྒེར་གྱི་ལཱ་ག་ཅི་ཡང་ འབད་མི་
ཚུགས་ནི་ཨིནམ་ལས། མི་ཚེི་ནང་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་འོང་། ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་ཡང་ ཧེ་མའི་སྲུང་དང་ རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་བལྟ་རུང་ ཆོས་ཚི་གཅིག་གི་དོན་ལུ་ཡང་
རང་གི་གཟུགས་ཚུ་ གཞན་ལུ་ བྱིན་མི་གི་ལོ་རྒྱུས་དང་། རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པ་མཆོག་
གིས་ དཔེ་ཆ་གི་དོན་ལུ་ ག་དེ་ཅིག་དཀའཝ་སྤྱད་གནང་ཡི་ག? རྣམ་ཐར་ཚུ་ནང་ལས་
འཐོན་ནི་ཡོདཔ་ག་ར་གིས་ཤེས།
དེ་མ་ཚད། ལཱ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དཔའ་མ་ཞུམ་པར་ སེམས་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ འབད་
དགོཔ་འདུག། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། འཛམ་གླིང་ནང་ མིང་གཏམ་ཅན་གྱི་ རྐང་རྩེད་ ཕཱུཀྲ་
བཱོལ་རྩེ་མི་ དྲེ་བིདྲི་བེ་ཁམ་ ཟེར་མི་གིས་ ཟུར་བཱོལ་ལེགས་ཤོམ་ རྐྱབ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་
ཁོ་གིས་ ཟུར་བཱོལ་གི་དོན་ལུ་ ཆུ་ཚོད་བཞི་དང་ལྔ་གི་རིང་ལུ་ རྒྱུན་མ་ཆད་པར་ སྦྱང་བ་
འབདཝ་ཨིན། ཟེར་ བྲིས་ཏེ་འདུག།
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དེ་འབདཝ་ལས་ ལཱ་ཆེ་ཆུང་ ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ རྒྱབ་བཤུད་མ་རྐྱབ་པར། གདོང་གཟང་
སྟེ་ འབད་དགོཔ་མ་གཏོགས། སྟབས་ བདེ་བ་ཅིན་འབད། མ་བདེ་བ་ཅིན་ རྒྱབ་བཤུད་
རྐྱབ་སྡོད་མི་འདི་གིས། འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་ ལཱ་དོན་ག་ཅི་ཡང་ འགྲུབ་མི་ཚུགས་ནི་
ཨིན། དེ་འབད་ཞིནམ་ལས། ངེའི་ཆ་རོགས་ཚུ་གིས་ ང་གིས་ཞུ་མི་གསལ་བཤད་འདི་
གསན་ཞིནམ་ལས། དུས་ད་ལས་ཡར་ ལཱ་དང་བྱ་བ་ག་ཅི་གི་ ནང་འབད་རུང་ དཔེ་ང་
གིས་ གསལ་བཤད་འདི་དྲན་ཏེ་ འབད་འོང་མནོ་བའི་ རེ་བ་སྦོམ་ཡོད།།
བཀྲིན་ཆེ།
ོང་ །

ི་བ།

༡- གསལ་བཤད་འདི་གི་བཅུད་དོན་ག་ཅི་ཨིན་མས་གོ?
༢- གསལ་བཤད་འདི་ནང་ གནད་དོན་འཐེབ་ བཀོད་ནིའི་ གོ་སྐབས་འཐོབ་པ་ཅིན་
ག་ཅི་ར་ བཀོད་དགོཔ་བཟུམ་འདུག་ག?
༣- གསལ་བཤད་གཏང་ནི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ ཁེ་ཕན་ག་ཅི་ར་འདུག་གོ?
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༥. གངས་ ོད་གསེར་གྱི་ཉིན་ ང་ནང་།
བློ་ཟེ་འདི་ ག་ཅི་གི་སྐོར་ལས་ཨིན་ན? གནས་སྟངས་ ག་ཅི་བཟུམ་གྱི་ནང་བསྒྱུར་བསྒྱུརཝ་ཨིན་ན? བློ་ཟེ་ལྷག་སྟེ་ ཚི་
དོན་ དཔེ་དང་དོན་སྦྱར་ཏེ་ཡོད་མི་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོཔ་དང་ ཁ་རྒྱུན་ལུ་དར་ཏེ་ཡོད་མི་བློ་ཟེ་ཚུ་ཞིབ་འཚོལ་འབད་དེ་ བསྡུ་སྒྲིག་
འབད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན།
གངས་ ོད་གསེར་གྱི་ཉིན་ ང་ནང་།། མོ་ཨ་འཛོམ་
མོ་ཨ་འཛོམ་གཉིད་ ་ཁུག་ད་ ག། ཨ་འཛོམ་ཉལ་
འ ཝ་ཅིག་ ་འཚོ་དོ།། ས་ ིད་པ་བ ་ ེ་འབོལ་གདན་
བའི་ ི་ལམ་ནང་།། མ་ ་ནག་པ འི་ཐང་ལས།།
ཐིང་།། སེམས་དགའ་བའི་ཤ་ ན་ཧང་ ་བ གས།།
མོ་ ་བཟའ་ཐགས་ ་འ ལཝ་མཐོང་།།
ཐགས་ཤིང་གཡསཔ་གསེར་གྱི་ཁྐྲི།། ཐགས་ཤིང་གཡོནམ་ད ལ་གྱི་ཁྐྲི།། ཐགས་ཤིང་བར་མ་ ང་གི་ཁྐྲི།། ཐགས་ཤིང་གཡས་
པའི་གསེར་ཁྐྲི་གུ། བོད་ཀྱི་ཤང་ཤ་ ར་ ་ཆགས།། ཐགས་ཤིང་གཡོན་པའི་ད ལ་ཁྐྲི་གུ། ་ཡི་ ་ ་མདོངས་ ོ་ཆགས།།
ཐགས་ཤིང་བར་མའི་ ང་ཁྐྲི་གུ། ོ་པའི་ཁུ་ ག་ ོན་མོ་ཆགས།། ་དེ་ ་བཀའ་གྲོས་མ་བ རཝ་ལས།། མོ་ ་བཟའ་དགུང་
ཇ་རན་ཆི་ ག།
་ཡི་ ་ ་མདོངས་ ོ་གིས།། ཟས་ཞིམ་ཚད་ ་ལས་
བོད་ཀྱི་ཤང་ཤ་ ར་ ་གིས།། ཆོས་དམ་ཆོས་བོད་ལས་
འཐོནམ་ཨིན།། གོ་ལེགས་ཚད་ ་ལས་འཐོནམ་
དརཝ་ཨིན།། མ་སངས་ ས་བོད་ལས་འཁྲུངམ་ཨིན།།
ཨིན།། ཇ་ ད་ ་ ་ ང་དགོ་ལོ།།
ཇ་ ད་བོད་ ་ ང་དགོ་ལོ།།
ོ་པའི་ཁུ་ ག་ ོན་མ་གིས།། གསན་ཅིག་ཤང་ཤ་ ར་ །། ཉན་ཅིག་ ་ ་མདོངས་ ོ།། ཟས་ཞིམ་ཚད་ ་ལས་ཐོན་ ང་།
བཟའ་ས་ ོ་པའི་ག ས་ །། གོ་ལེགས་ཚད་ ་ལས་ཐོན་ ང་།། གྱོན་ས་ ོ་པའི་ག ས་ །། ཆོས་དམ་ཆོས་བོད་ལས་དར་ ང་།།
བཞེངས་ས་ ོ་པའི་ག ས་ །། མ་སངས་ ས་བོད་ ་འཁྲུངས་ ང་།། འ ོན་ས་ ོ་པའི་ག ས་ ་མས།། ོ་ངག་དབང་ མ་
ལ་བ གས་ཡོད་པ།། ཇ་ ད་ ོ་ ་ ང་དགོ་ལོ།།

ངོ ་ ། ཤང་ཤང་འུར་སྒྲ་དང་། རྨ་བྱ། ཁུ་བྱུག་སྔོན་མོ་ཚུ་ ག་ཅི་གི་ཚབ་འབད་ འཐོནམ་མས་གོ? ཁོང་ཚུ་གིས་ ག་ཅི་
སླབ་མས་? རེ་རེ་གི་ བཅུད་དོན་བྲིས།
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ན་ཐབས།
༡. ིང་ ོབས།
བསིག་པ་ ་གིས་བསིགས།
མ་པ་རང་གིས་བསིགས།
ཆོས་རང་གིས་འབད་དེ་སངས་མ་ སན།།
རོགས་ཀྱིས་འབད་དེ་སངས་མི་ ས།།
་ཁག་བ ་ག མ་གྱི་ ་མ་འབདན།།
མངརམ་བ ་ག མ་གྱི་ཟས་མི་འཐོབ།།
དགའཝ་རང་གིས་བཟོ་ན་ག་བཟོ།།
ོམོ་རོགས་ཀྱིས་ ོང་པར་ ོང་མི་ གས།།
རང་སེམས་དཀར་པོར་ ོན་མེདན།།
ཡི་དམ་ ་ཡི་བཀའ་ཆད་མི་འབབ།།
ཧམ་པ་རི་བ མ་ཅིག་མ་བཤདན།།
བདེན་པ་གཡག་བ མ་ཅིག་མི་འཐོབ།།
དམངས་ཀྱིས་འབདན་ག ང་ཡངས་ཡངས།།
ལཔ་མངན་ ག་ཡང་གསད།།
ཡར་འཕག་ཀི་ཤིག་མཐོ་ ང་།།
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ལ་བ ལ་ཤིག་གིས་ བ་ཨིན།།
རང་ ལ་ཨིན་ན་ ོ་ཡང་ ར།།
རོགས་ ལ་ཨིན་ན་མར་ཡང་མི་ །།
ཨིནམ་མེནམ་བ ཝ་ད་ཤེས།།
ོ་ ེ་གྲོ་ལོད་འཆམ་དང་ཤེས།།
མི་གཅིག་མ་དགའན་རི་ཡང་དོང་ ེད།།
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བོ ་ཚན་༦ པ། བ ོད་དོན་ ང་བཅས་རའི་འཛམ་གླིང་།
མ་པ་ ང་བཅས་ར་ སྡོད་ས་འདི་ཡང་ འཛམ་གླིང་ཨིན། ཁྱིམ་ཚང་ གདང་རས་ཚུ་དང་
ང་བཅས་རའི་རྫོང་ཁག་ ང་བཅས་རའི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་ འཛམ་གླིང་
ཨིན། དེ་མ་ཚད། ཐག་རིང་ས་གི་རྒྱལ་ཁབ་ཚུ་ནང་ སྡོད་མི་ཚུ་ཡང་ ང་བཅས་རའི་
འཛམ་གླིང་ཨིན། ང་བཅས་ཀྱིས་ཤེས་དགོཔ་འདི་ ང་བཅས་རའི་འཛམ་གླིང་ནང་ ག་ཅི་
ར་འབྱུང་དོ་ག? ག་ཅི་ར་འབད་ནི་འདུག་ག? གནས་ཚུལ་ཚུ་ ང་བཅས་ར་གིས་ ཧ་གོ་
དགོ། ཧ་གོ་ཞིནམ་ལས། རང་ལུ་ཕན་པ་འབྱུང་ནི་ཡོད་པའི་ ལཱ་ཚུ་ནང་ འབྲེལ་གཏོགས་
འབད་དེ་ ཁེ་ཕན་སེང་དགོ། གཞན་ལུ་ ཁེ་ཕན་ཡོད་མི་ཚུ་ཡང་ རང་གིས་ སྤེལ་ཐབས་
འབད་དགོ།
འཛམ་གླིང་ནང་ རང་རྐྱངམ་གཅིག་ སོ་སོར་མ་སྡོད་པར་ ཁྱིམ་ཚང་དང་འབྲེལ་བ་འཐབ།
མི་སྡེའི་ གནས་སྟངས་དང་ བསྟུན་ཤེསཔ་འབད་ནི། དེ་ལས་ རྒྱལ་ཁབ་ནང་གི་ རྒྱལ་
ཡོངས་ཀྱི་གནས་སྟངས་དང་། དེ་ལས་ འཛམ་གླིང་གཅིག་སྒྱུར་གྱི་ གནས་སྟངས་དང་
བསྟུན་ཏེ་ འབད་ཤེས་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ་ཚུ་ བརྗོད་དོན་འདི་གི་འོག་ལུ་ སྟོན་བྱིན་
དགོཔ་ཨིན།
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བ ོད་དོན་ ག་པ། ང་བཅས་རའི་འཛམ་གླིང་འདི་ བ་ནི་དང་འ ེལ་ཏེ་ བ ོད་དོན་འདི་དང་གཅིག་
ཁར་ གཤམ་འཁོད་ ག་དེབ་དང་ ན་ཐབས་ ག་དེབ་ ་ཡང་ ོབ་དཔོན་གྱི་ལམ་ ོན་དང་འཁྐྲིལ་ ག་
ེ་ བ ོད་དོན་འདི་དང་འ ེལ་བའི་ ོམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ ཡར་ ས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
ག་དགོ་པའི་ ག་དེབ་ཀྱི་མིང་།

༡- བྱ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སྡོད་ས།(ལྷག་དེབ)

༢- ཐེའུ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས།(ལྷག་དེབ)
༣-ས་སྐྱ་བདག་ཆེན། (ལྷན་ཐབས)

དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ རྫོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ལེན་ཏེ་ལྷག་ཐོ་བཞག་ཐོག་

ལས་ ལྷག་ནི་ལུ་བརྩོན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་ བརྩོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
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༡. ང་ད གས་འགམ་དོ།
གཅད་མཚམས་ ལ་མ ན་འབད་ ག་ གས་ནི་དང་ ཁྱད་ མ་ ་ ད ེ་བ་ ེ་ གས་ནི་
དོན་མཚམས་ རེ་རེ་བཞིན་ ག་ ེ་ འཆར་ ང་ཨིན་མེན་ ད ེ་ད ད་འབད་དེ་ འཆར་ ང་
གི་ཁྱད་ མ་ཡོད་པའི་ འ ི་ ོམ་རེ་ ི་ གས་ནི་གི་དོན་ ་ཨིན།

༉ ང་གིས་ དུས་ཚོད་ཡུདཔ་ཐེངས་གཅིག་ཡང་ མ་ཆད་པར་ འཛམ་བུ་གླིང་གི་དོན་
ལུ་ བལྟཝ་བལྟ་ས་ར་ སྡོདཔ་ཨིན། ང་གིས་ དེ་སྦེ་བལྟཝ་ད། འཛམ་བུ་གླིང་གི་ ས་ཆ་
ཚུ་ ཧོ་ལྡེམ་ལྡེམ་འབད། འདི་ནང་སྡོད་མི་ དུད་འགྲོ་དང་མི་ ཅ་ཆས་ཚུ་ཡང་ ལེགས་
ཤོམ་ཙང་ཙ་ར་མཐོང་ཡི། ད་རེས་ ནངས་པ་འབདཝ་ད། འདོད་པ་ཆེ་བའི་ མི་ལེ་ཤ་ཅིག་
ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ང་གིས་དགའ་ཤོས་ ཤིང་དང་མེ་ཏོག་ཡོད་པའི་ ནགས་ཚལ་ཚུ་མེདཔ་
བཏང་། ཆུ་དང་མཚོ་ཚུ་ ཁམས་ལགོ ་སི་སི་བཟོ། དེ་གི་ དྲོད་ཤུགས་དང་འོད་ཟེར་
མཚམས་ཚོད་ རན་ཏོག་ཏོ་འབད་ བྱིན་ནིའི་དོན་ལས་ ཐབས་ཤེས་བཏོན་ཏེ་ཡོད་མི་ཡང་།
མེདཔ་གཏང་ནིའི་དོན་ལུ་ དུ་པ་ཁམས་ལོག་སི་སི་ ལེ་ཤ་གཏང་ནི་ འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་
པས།
དེ་ལུ་ ང་ སེམས་གདིང་ལས་ར་ ཁོ་ཐག་ཆད་དེ་ཡོད། ཁོང་ འཛམ་གླིང་གི་མི་ཚུ་གིས་
མནོ་བསམ་གཏང་ཐངས་ཚུ། ད་ལྟོ་ འབད་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན། ཁོང་དང་ ང་མ་པ་
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ལས་ར་ འགྲིག་མི་ཚུགས། མ་གཞི་ ང་གིས་ཆ་རོགས་འབད་རུང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་
འབད་ཚུགས། ཁོང་ལུ་ གནོདཔ་བཀལ་རུང་ ག་བ་ཡང་རྔམ་པའི་གནོདཔ་བཀལ་
ཚུགས། ཁོང་རའི་ འབད་གཞག་དང་འཁྲིལ་ འོད་ཟེར་གྱི་ཤུགས་ཀྱིས་ ཚདཔ་འཚིས།
རྩྭ་དང་ ཆུ་ཕྲན་ཚུ་སྐམ། ལོ་ཐོག་ཚུ་ དྲོད་ཀྱིས་ཤི་སྟེ་ མུ་གེ་འཐོན་ནི་དང་། ས་གཞིས་
ཚུ་ག་ར་ བྱེ་མའི་ཐང་ལུ་བསྒྱུར་ཏེ་ མནོ་བསམ་མ་འདྲཝ་ར་ གཏང་བཅུག་ནི་ཨིན།
འཛམ་གླིང་གི་ མི་ཚུ་གིས་ ཁོང་རའི་དོན་ལུ་ མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ། ང་ལུ་ ཆ་རོགས་
འབད་བ་ཅིན། ཁོང་གི་ ལག་པར་ཡོད། ད་ལྟོ་འབད་བ་ཅིན། ཆ་རོགས་འབད་ནིའི་
དུས་ཚོད་འདི་ འཕྱི་ཡང་མ་འཕྱིས། དེ་ལུ་མནོ་བསམ་ གཏང་དགོ་པའི་སྐོར་ལས་ ཉེན་
བརྡ་བྱིན་ནི་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ཡོད།
ད་ལྟོ་ང་གིས་ ཉེན་བརྡ་བྱིན་པའི་སྐབས། དེ་ལུ་ ངོས་ལེན་མ་འབད་བ་ཅིན་ ང་ལུནི་ཐབས་
ཤེས་ ག་ཅི་ཡང་མེད། ངེའི་འོད་དང་དྲོད་ཤུགས་དེནི་ ཉིནམ་གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག་ ཆེ་
སུ་ཆེ་སུ་ ཚ་ཏོག་ཏོ་འགྱོ་ནི་མ་གཏོགས་ དྲོད་མར་ཉམས་ནི། ཟེརཝ་ མ་པ་ལས་ར་མེད།
དེ་བསྒང་ལསནི་ ཤིང་དང་རྡོ་ དུད་འགྲོ་སེམས་ཅན་དང་ མི་ཚུ་འདི་ཕ་ར་བཞག། རི་དང་
བྱག་ གངས་རི་ མཚོ་ཆེན་ཚུ་ཡང་ མེ་གིས་འཚིས་པའི་དུས་ཚོད་ཅིག་ ཤར་ནི་ཨིནམ་
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ལས། དེ་ལུ་མནོ་བསམ་བཏང་སྟེ་ ཁྲི་གདུགས་ཉིམ་ ང་ལུ་ ལཱ་ངན་པ་འབད་ནིའི་གོ་
སྐབས་ བྱིན་མ་ད། ཟེར་ སླབ་ནི་ཨིན།།
ངོ ་ ། ི་བ།
༡- འབྲི་རྩོམ་འདི་ ག་ཅིའི་སྐོར་ལས་ ཨིན་པས། བཅུད་དོན་བྲིས།
༢- ཆ་རོགས་འབད་ནི་གི་ དུས་ཚོད་མ་འཕྱིས། ཟེར་སླབ་ནུག། ཆ་རོགས་འབད་དགོཔ་
ག་ཅི་ར་འདུག། ཐོ་བཀོད་འབད།
༣- འཛམ་གླིང་ནང་ ཚ་དྲོད་ཡར་སེང་འགྱོ་མི་འདི་ ག་ཅི་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ཨིན་ན? ཚ་དྲོད་
ཡར་སེང་ མི་འགྱོ་ནི་གི་ ཐབས་ལམ་དག་པ་ཅིག་ བྲིས།

149

ོབ་དེབ་༨ པ།

༢༠༢༡

༢. རིག་པ།
ང་གི་ཁྱད་ མ་དང་ ག་ཐངས་ཤེས་ གས་ནི་དང་། མ ན་འ ེལ་ལས་བ ེན་ ལ་ཁབ་
དགའ་ ིད་དང་ ན་ཏོག་ཏོ་འབད་ ོདཔ་ཨིནམ་ཤེས་ནི། གོང་འོག་གི་བར་ན་ ིས་བཀུར་
དགོཔ་ ཧ་གོ་ གས་ནི། དེ་ལས་ ཚིག་མཚམས་དང་ དོན་མཚམས་བཅད་དེ་ ག་ གས་
ནི་དང་ ེབ་ ་ལེགས་ཤོམ་འབད་ ཤེས་ཐབས་ ་ཨིན།

༉ ཧེ་མ་གཡུས་ཚན་ཅིག་ནང་ རྒྱལཔོ་གནམ་མེད་ས་མེད་ སྐུ་དབང་ཆེ་དྲགས་ཅིག་
ལུ། བློན་པོ་ཡང་ ག་ནི་བ་རིག་པ་ཅན་ཅིག་ ཡོདཔ་མས། ཁོང་ རྒྱལ་བློན་གཉིས་ གཅིག་
གིས་གཅིག་ལུ་ ཐུགས་ཀྱི་བརྩེ་བ་དང་ གུས་བཀུར་ ག་ཅི་འདེ་ཡོདཔ་ལས། རྒྱལ་སྲིད་
ཀྱི་ཕྱག་ལཱ་རྒྱ་ཆེ་ཆུང་ ག་ཅི་ར་མཛད་དགོ་རུང་ གསུང་གྲོས་ཀྱི་ཐོག་ལུ་ མཛདཔ་ལས།
རྒྱལ་ཁབ་ མངའ་ཐང་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ འབངས་འཁོར་གཡོག་ཚུ་ དགའ་སྐྱིད་ཀྱི་དཔལ་
ལུ་ ལོངས་སྤྱོད་དེ་ སྡོད་ནིའི་གོ་སྐབས་བྱུང་ནུག།
ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད། རྒྱལཔོ་གིས་ བློན་པོའི་རིག་པ་ བརྟགས་ཤིང་དཔྱད་ནིའི་དོན་ལུ་
བཀའ་ དེ་སྦེ་གནང་ནུག། ཁྱོད་ ག་ཅི་ལས་འབད་རུང་ མཁས་པ་དང་ དྲག་ཤོས་ཨིན་
པའི་བློ་ར་ཨིན་པས། ཨིན་པ་ཅིན། ང་ལུ་ འཆིབ་རྟ་ ཡིད་ངེས་ཐིང་ངེས་ཅིག་དགོ་པས།
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དེ་ཡང་ དྲེལ་ཡང་མེནམ་ ཕོ་ཆེན་ གསེབ་ རྒོདམ་ བོང་ཀུ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེན་པའི་ རྟ་
ཅིག་ཁྱིད་ཤོག། འདི་མེན་པ་ཅིན་ ཁྱོད་གསད་ནི་ཨིན། ཟེར་ བཀའ་གནང་ནུག།
ཨིན་རུང་ བློན་པོ་གིས་ སྣང་དག་ག་ནི་ཡང་མ་བསྐྱེད་པར་ ལགས་སོ། ཟེར་ཞུ་སྦེ། ཁོ་
རའི་ཁྱིམ་ནང་སོང་སྟེ་སྡོད་ནུག། དེ་ལས་ ཟླཝ་གཅིག་གི་རྒྱབ་ལས་ བློན་པོ་གིས་རྒྱལ་
པོའི་སྐུ་མདུན་ལུ་བཅར་སྦེ། དེ་ཚེནཱ་ལས་ བཀའ་གནང་མིའི་རྟ་འདི་ འཚོལ་ཐོབ་སྟེ་
ཀྲིག་ཀྲི་འབད་ བཞག་ཡོད། ལེན་པར་ གཟའ་སྐར་ ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ལུ་ བཏང་སྟེ་
བཀྲིན་བསྐྱང་། ཟེར་ཞུ་ནུག།
རྒྱལ་པོའི་ ཐུགས་བསམ་ལུ་ དབའེ་མི་དེ་གིས་ རྟ་འདི་ཀྲིག་ཀྲི་ཡོད། ཟེར་ ཨིན་མས།
ག་ཅི་བཟུམ་ཅིག་ ཡོདཔ་ཨིན་ན་སྨོ? དེ་འབདན་ལེན་པར་ གཟའ་སྐར་ག་ཅི་ལུ་
གཏངམ་དྲག་གོ་? ཟེར་ གསུངམ་ད། བློན་པོ་གིས་ གཟའ་བདུན་ལས་ ག་ཅི་ཡང་མ་
ཕོགཔ་ཅིག་ལུ་ ལེན་པར་ གཏང་གནང་། ཟེར་ ཞུ་སྦེ་ ལོག་ སོང་ནུག།
རྒྱལ་པོ་གིས་ ཐུགས་བསམ་ན་འཐན་འབད་ བཞེས་གཟིགསཔ་ད། རྒྱལཔོ་ཁོ་ར་གི་ རྟ་
ག་ནི་ཡང་ མེནམ་ཅིག་ ཁྱིད་ཤོག། ཟེར་བའི་ལན་ལུ་ ཀྲིག་ཀྲི་ཕོག་ཆིཔ་ལས། རྒྱལཔོ་
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ཡང་ ཧ་ར་ལས་ཏེ་ ངེ་གི་བློན་པོ་འདི་ འདེ་མའི་རིག་པ་སྨོ? ཟེར་ གསུངས་སྦེ། དེ་
གི་ནངས་པ་ར་ ལོག་འབོ་སྟེ་ ཧེ་མ་བཟུམ་འབད་ ཐུགས་བརྩེ་སྦོམ་ མཛད་གནང་ནུག།
ོང་ །
༡-

ི་བ།
སྲུང་འདི་ནང་གི་རིག་པ་འདི་ ད་རེས་ནངས་པའི་ གནས་སྟངས་ནང་ འོས་འབབ་འདུག་ག?
ག་ཅི་འབད?

༢-

ཁྱོད་ལུ་ བཀའ་འདི་བཟུམ་ གནང་པ་ཅིན་ ལན་ག་ཅི་ཞུ་འོང་གོ?

༣-

སྲུང་གི་བཅུད་དོན་ ཚིག་འབྲུག་༥༠ ནང་འཁོད་ བྲིས།
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༣. དགའ་ཚོར།
གསལ་བཤད་ ག་ ེ་ གཏང་ཐངས་གོ་རིམ་ ་དང་ གོ་དོན་ ་ཉན་ཞིནམ་ལས་ དོན་ཚན་ག་
ཅི་གི་ ཐོག་ལས་འབད་ ང་ ོད་ ་དག་ཏོག་ཏོ་འབད་ དོན་ཚན་བ ད་ ད་འབད་གོ་བ ་
ོད་ གས་ནི་གི་དོན་ ་ཨིན།

༉ ད་རེས་ དཔལ་ མི་དབང་མངའ་བདག་རིན་པོ་ཆེ་ སྐུ་ཚེཉི་ཟླ་དང་མཉམ་ མཛད་
པ་ཕྲིན་ལས་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ འབངས་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཉི་མ་ ཤར་བར་ཤོག། ཟེར་ ཐུགས་
སྨོན་གནང་ས་ལུ་ འཛོམ་མི་ སློབ་དབུ་འཛི་གྱིས་ དབུ་གཙོས་པའི་ ཐུགས་རིག་མཁས་
པའི་ སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་ ཆ་རོགས་ཕོ་མོ་ཡོངས་ལུ་ དགའ་ཚོར་དང་ བཅསཔ་འབད་
བུཚ་སངས་རྒྱས་ང་གིས་ སྐུ་གཟུགས་བཟང་པོ། ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན།
བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ གོང་མའི་སྐུ་བསོད་ རང་གི་ཁ་རྗེ། ཟེར་དོ་བཟུམ། ང་ སློབ་དཔོན་དང་
ཆ་རོགས་ཚུ་གི་ སྐུ་མདུན་ལུ་ འཐོན་དགོ་པའི་གནད་དོན་ངོ་མ་ར། ང་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་སོ་
ནམ་ལས་རིམ་ནང་ལས་ སློབ་ཕྲུག་ དྲག་ཤསོ ་ཀྱི་རྟགས་མ་དང་ ལག་ཁྱེར་གནང་ཡོདཔ་
མ་ཚད། ཉིནམ་༡༠ གྱི་རིང་ ཇ་པཱན་གྱི་རྒྱལ་ཁབ་ནང་ ཤེས་ཡོན་ལྟ་སྐོར་ལུ་ འགྱོ་ནི་གི་
གོ་སྐབས་བཟང་པོ་ གནང་མི་འདི་ལུ། དང་པ་ར། སློབ་དབུ་འཛི་མཆོག་ལུ་ ཁ་ཙམ་
ཚི་ཙམ་མེན་པར་ ཧིང་དྭངས་མའི་དཀྱིལ་ལས་ར་ བཀྲིན་དགའ་ཚོར་ བསམ་གྱིས་མ་
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ཁྱབ་པར་ཡོད། ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། གཉིས་པ། སློབ་གྲྭའི་ སོ་ནམ་འགོ་འདྲེན་ འཐབ་
གནང་མི་ སློབ་དཔོན་དང་། གསུམ་པ། རྫོང་ཁག་ཤེས་རིག་སྡེ་ཚན་དང་ ཤེས་རིག་ལྷན་
ཁག་ལུ་ཡང་ བཀའ་དྲིན་དགའ་ཚོར་ སེམས་ཀྱི་གདིང་ལས་ར་ ཡོད། ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ང་ལུ་ ད་རེས་དེ་བཟུམ་ གཟེངས་བསྟོད་ཀྱི་གསོལ་རས་ གནང་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ར་
མཁྱེན་རྒྱ་ཆེ་བའི་ སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་འོག་ལུ་ སློབ་གྲྭའི་ སོ་ནམ་ལས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ བུ་
རང་གིས་ ཅི་ལྕོགས་གང་ལྕགོ ས་ཐོག་ལས་ སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་དོན་དང་། སློབ་གྲྭའི་
དམིགས་དོན་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་གང་དྲག་བསྐྱེད་ནི་དེ་གིས། ང་ལུ་དེ་བཟུམ་
གྱི་ ངོས་ལེན་མཛད་མི་འདི་ལུ་ ང་ར་ གནམ་མེད་ས་མེད་ སེམས་དགའ་ཡི། ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།
དེ་མ་ཚད། ཕྱི་རྒྱལ་ལུ་ ཤེས་ཡོན་ལྟ་སྐོར་གྱི་གོ་སྐབས་ གནང་མི་དེ་གིས་ ང་ལུ་ ལྟ་རྒྱ་
མཐོང་རྒྱ་གི་ ཤེས་ཡོན་ མ་འདྲཝ་མང་རབས་ཅིག་ འཐོབ་ཚུགསཔ་ལས། ག་ནི་ལས་
སྐལ་བ་བཟང་ཡི། ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། མཇུག་ར་ དེ་བཟུམ་མའི་ གོ་སྐབས་ གནང་མི་
འདི་ བུ་རང་གི་ སེམས་ཁ་ལས་ ནམ་ཡང་མི་བརྗེད། ཟེར་ ཞུ་ནི་དང་། ད་ལས་ཕ་ར་
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འབད་རུང་ ཧེ་མ་བ་ལྷགཔ་འབད་ ཕྱག་ཕྱིད་ཞུ་ནི་གི་ ཁས་བླང་དམ་བཅའ་ཡོད། ཟེར་
ཞུ་ནི་ཨིན།།
བཀའ་དྲིན་ཆེ།
ོང་ །
ཀ་
ཁ་
ག་
ང་

གསལ་བཤད་འདི་ ག་ཅིའི་ ོར་ལས་ ཨིནམ་མས་ག?
གསལ་བཤད་གཏང་མི་དེ་གིས་ བཀའ་ ིན་ག་ ་ར་ བསམས་ ག་གོ? ག་ཅི་འབད་ གནད་དོན་
ིས།
་འདི་གིས་ གསོལ་རས་འཐོབ་དགོ་པའི་ གནད་དོན་ ག་ཅི་འོང་ནི་ཨིནམ་མས་ག?
གནད་དོན་ ག་ཅིའི་ ོར་ལས་འབད་ ང་ གསལ་བཤད་ཅིག་ ིས།
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༤. རང་དབང་རང་བཙན།
ཚིགས་བཅད་ ག་ཐངས་དང་ གདངས་བཟོ་ ེ་ ཞབས་ཁྐྲ་འདི་ཡང་ ན་ ོམ་གྱི་ནང་གསེས་
ཅིག་ཨིནམ་ཧ་གོ་ ེ་ གསརཔ་ ོམ་འ ི་འབད་ གས་ནི་གི་དོན་ ་ཨིན།

རང་དབང་རང་བཙན་ཅན་གྱི། ། ན་ ོངས་འ ག་གི་ ལ་ཁབ། །
ས་ ོགས་ག་ལས་བ ་ ང་། ། ་ ལ་ཆགས་པ་འ ་སོང་། །
མཐོན་པོ་རི་བོའི་ ེ་ ། །དཀར་པོའི་མདངས་དང་ ན་པའི། །
གངས་ཀར་ཤེལ་གྱི་མཆོད་ ེན། ། གས་རིའི་ ལ་ ་ལེགས་སོ། །
བར་ ་ ང་གཤོང་འཛོམས་པ། ། ་ ་ ན་ཤིང་ ན་པས། །
བག་ཕེབས་རི་ གས་ཕོ་མོ། ། ང་ ོགས་ ན་ ་ལེགས་སོ། །
ལ་ཀུན་འ ས་པའི་ ི་ག གས། །ཕ་མཆོག་ ོན་པ ། །
ན་ ོངས་འགྲོ་བའི་དོན་ ། ། བས་གནས་ ལ་བ་བཟང་སོང་། །
མངའ་བདག་ས་ཡི་ཚངས་པ། །འཇིགས་མེད་སེ ེ་དབང་ ག །
ཆོས་ ིད་བ ན་པ་བ ངས་ནས། །ཞབས་པད་བ ན་པ་ལེགས་སོ། །
ཆོས་ ན་འ ག་གི་ཞིང་ཁམས། ། ེ་འབངས་དམ་ཚིག་གཙང་བས། །
ཆབ་ ིད་དགུང་ ་འཕེལ་ཏེ། །བདེ་ ིད་ ན་པ་ལེགས་སོ། །
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ོང་ ། འོག་གི་མིང་ཚིག་ ་གི་ གོ་དོན་ ིས།
ན་ ོངས། མཐོན་པོ། མདངས་དང་ ན། ལ་ ། ང་གཤོང་། ན་པ། བག་ཕེབས།
བས་གནས། ལ་བ། བཟང་སོང་། ེ་འབངས། དམ་ཚིག། ཆབ་ ིད། དགུང་ ་
འཕེལ། བདེ་ ིད།
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ན་ཐབས།
༡. ཀླུའི་ ས།
༉ ཧེ་མ་གཡུས་ཅིག་ནང་ སྤྱང་ཀའི་བུམོ་ཅིག་ ཨ་རྟག་ར་ ལྟོ་བཅིངས་འབག་སྦེ་
ཞིང་ནང་ལཱ་འབད་བར་འགྱོ་དགོ་དོ་ཡོདཔ་མས། ཉིནམ་ཅིག་འབདཝ་ད། ཉིན་མའི་ལྟོ་
བཟའ་རནམ་ལས་ སྦོ་ལོགས་ཁར་ ཆུའི་ཨོམ་ཏོ་ཅིག་ ཡོད་མི་ལས་ ལགཔ་འཁྱུ་སྟེ་
འོངས་སྦེ། ལྟོ་རས་ཁ་ཕྱེཝ་ད་ ལྟོ་རས་ནང་ལུ་ སྦུལ་ཅིག་འཛུལ་ཏེ་ཡོ དཔ་མཐོང་ནུག།
བུམོ་དེ་འདྲོགས་ཏེ། བྱེལ་སྐད་ཤོརཝ་ད། སྦུལ་གྱིས་ཝའེ། བུམོ་ ཁྱོད་ འདྲོག་ར་མི་དགོ།
ང་གིས་ ཁྱོད་བཟའ་ར་ མི་བཟའ། ཁྱོད་ལུ་ གནོད་པ་ཡང་ མི་བཀལ། ཟེར་ མི་སྐད་
འབད་ སླབ་ལས། བུམོ་འདི་གི་ མནོ་བསམ་ལུ་ སྦུལ་གྱིས་ཡང་ ཁ་སླབ་ནི་འདུག། ག་
ཅི་གི་འཕྲུལ་ཅིག་ཨིན་ན? ཟེར་མནོ་སྟེ། འདྲོག་བྱེལ་འཐབ་ཅི་ར་ སྦུལ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ང་ལུ་
གནོདཔ་མ་བཀལ་བ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་ཨིན་པས། དེ་སྦེ་ཨིན་པ་ཅིན། ངེ་གི་ལྟོ་རས་ནང་
ལས་ ཁྱོད་ར་ཐོན་སོང་།ཟེར་སླབ་ད། སྦུལ་གྱིས་ བཏུབ་པས། དེ་འབདཝ་ད། ཁྱོད་ར་
ང་གིས་སླབ་མི་དེ་ ཉན་དགོ། ཟེར་ སླབ་ནུག།
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བུམོ་གིས། ང་ ཟེར་མི་འདི་ མི་ཨིན། ཁྱོད་ཟེར་མི་འདི་ སྦུལ་ཨིན་མས། ཁྱོད་ཀྱིས་
སླབ་མི་ ང་ག་ཅི་འབད་ཉན་དགོཔ། ག་ཅི་སླབ་ནི་ཡོདཔ་སྨོ? ཟེར་དྲཝི ་ད། སྦུལ་གྱིས་
ཁྱོད་ཀྱིས་ ངེའི་གནསམོ་ འབད་འོང་ག? ཟེར་སླབ་ད། བུམོ་གིས་ དེ་བཟུམ་མའི་ལོ་
རྒྱུས་མ་སླབ། ང་བཅས་མི་དང་མི་ཡང་ འགྲིག་མ་ཚུགས་པར་ ལཱ་ཁག་རྐྱབ་པའི་དུས་
ཚོད་ལུ་ སྦུལ་དང་མི་ གཉེན་བསྡོམ་ནི་ཟེརཝ་ ག་ཏེ་ཡོདཔ། དཔྱེ་དང་སྲོལ་ར་མེད། ཟེར་
ལོག་ལོག་སླབ་སྟེ་ འབད་རུང་། སྦུལ་གྱིས་ ཉན་ར་མ་བཏུབ་ལས། མཐའ་མཇུག་ལུ་
བུམོ་འདི་ཡང་ ཐབས་ར་མེད་པར་ ཁག་བཟེད་ད་ནུག།
དེ་ལས། ཕྱི་རུ་ ཁྱིམ་ནང་ལྷོདཔ་ད། བུམོ་དེ་གདོང་ཡང་ སྐྱོམོ་ཟུན་སུ་ཅིག་འབད་
མཐོངམ་ལས། ཨའི་གིས་ བུམོ་ཁྱོད་ ད་རེས་ མ་འདྲཝ་ཅིག་འདུག། ག་ཅི་འབད་དཔ་
སྨོ? ལཱ་གིས་འུ་སྡུག་ཆིཔ་ཨིན་ན? གཟུགས་ མ་བདེཝ་ཨིན་ན? ཟེར་ལོག་ལོག་
དྲིས་པའི་མཐའ་མར་ བུམོ་འདི་གིས་ ལོ་རྒྱུས་ཚུ་ ཨའི་ལུ་ ཕྲང་སྟེ་སླབ་ནུག།
ཨའི་གིས། མ་གཞི་བུམོ་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཁག་བཟེད་མི་འདི་ ཕྱི་འགྱུར་ལོག་སོ་ནུག། ཨིན་
རུང་ །སྦུལ་གྱིས་ མི་སྐད་ ཁ་སླབ་དོ། ཟེར་བའི་ ལོ་རྒྱུས་མ་གོཝ་ལས་ སྦུལ་གྱིས་ཁ་
སླབ་མི་འདི་ ཧ་ལས་སི་སི་ཅིག་ཨིན་མས། འདི་ལུ་ སྐྱོན་ཅིག་ར་ མི་འོངམ་འོང་། ཟེར་
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སླབ་སྟེ་ བུམོ་ལུ་ བཞེས་སྒོ་ཚུ་ཡང་ལེགས་ཤོམ་འབད་ བྱིན་ཞིནམ་ལས། བུམོ་འདི་
ཡང་ མོ་ར་ཨ་རྟག་ཉལ་སའི་ མཆོད་བཤམ་ནང་ ཉལ་བར་ཡར་སོ་ནུག།
ནུབ་མོ་ ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ སྦུལ་གྱིས་ སྒོ་ཅུང་ནང་ལས་འཛེས་ཏེ། བུམོ་ཡོད་སར་ཐོན་
འོངམ་ལས། བུམོ་འདི་འདྲོགས་ཏེ་ སྐད་རྐྱབ་ནི་འབདཝ་ད། སྦུལ་གྱིས་སྐད་མ་རྐྱབ་
ཁྱོད་འདྲོག་ར་མི་དགོ། ང་གིས་ཁྱོད་ལུ་ ག་ཅི་ཡང་མི་འབད། ཟེར་སླབ་སྟེ་ བུམོ་གི་སྦོ་
ལོགས་ཁར་ ཉལ་སྡོད་ནུག།
ནངས་པ་དྲོ་པ་ ཨའི་གི་སེམས་ཁ་ལུ་ མདང་ནུབ་མོ་ བུམོ་ཉལ་ས་ལས་ སྐད་མ་འདྲཝ་
ཅིག་ར་གོ་ཡི། ག་ཅི་ཨིན་ན? ཟེར་ ལོངས་སྟེ་ བལྟ་བར་ འགྱོ་བའི་བསྒང་ལས། བུམོ་
གཉིད་མ་ཚོར་བར་ ཉལ་ཏེ་ར་ཡོད་པའི་ཁར་ བུ་མའོ ི་སྦོ་ལོགས་ཁར་ ཕོ་སྐྱེས་འཇའ་
རིསམོ་ཅིག་ ཉལ་ཏེ་ཡོདཔ་མཐོངམ་ལས། ཨའི་ དགའ་དྲགས་ཏེ། དེ་འཕྲོ་ལས་བུམོ་
འདི་ཡང་ ལྷོང་ཞིནམ་ལས། མ་སྨད་གཉིས་ཀྱིས་ ཁོ་ལུ་ལོ་རྒྱུས་དྲིཝ་ད། ཁོ་གིས་ ང་
བུམོ་དང་ ཞིང་ནང་འཕྱད་མི་ སྦུལ་འདི་ཨིན། ང་ཀླུའི་རྒྱལ་པོའི་སྲས་ཨིན། ང་ལུ་གཉེན་
བཏུབ་པའི་ བུམོ་ཅིག་ འཚོལ་ནི་གི་དོན་ལས་ སྦུལ་ལུ་སྤྲུལ་ཏེ་ འོངས་འོངམ་ཨིན།
ཟེར་སླབ་སྟེ་ ཀླུའི་སྲས་སྦུལ་གྱི་ མཐུ་སྟབོ ས་ལས་བརྟེན་ ཁོང་མ་སྨད་སྤྱང་ཀ་གཉིས་
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ཡང་ དེ་ལས་ཚུར་བཟའ་མ་ཚར་འཐུང་མ་ཚར་བའི་ ཕྱུགཔོ་ལུ་གྱུར་ཏེ་ མི་ཚེསྤྲོ་ཉམས་
ཀྱི་ངང་ལུ་ སྡོད་ནུག་གོ།
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བོ ་ཚན་༧ པ། བ ོད་དོན་ དགའ་ ིད།
བརྗོད་དོན་འདི་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ འཛམ་གླིང་ནང་དཔེ་བཞག་བཏུབ་པའི་ འབྲུག་རྒྱལ་བཞི་
པའི་རྒྱལ་ཁབ་གོང་འཕེལ་གྱི་ལྟ་བ། རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་འདི་ཨིན།
འཛམ་གླིང་གི་ མི་ག་ར་ལུ་དགོཔ་འདི་བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པ་ཨིན། འཛམ་གླིང་གི་མི་ཚུ་
བདེ་བ་དང་སྐྱིད་པའི་དོན་ལུ་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལཱ་ནང་ ཆོག་ཤེས་མེད་པར་ ཉིན་
མཚན་མེད་པར་ ལུས་སྡུག་ སེམས་སྡུག་གི་ངང་ལུ་ བདེ་སྐྱིད་ཉིནམ་ གཅིག་ཡང་མ་
འཐོབ་པར་ སྤངས་ཏེ་ འགྱོཝ་ཨིན་མས།
ང་བཅས་རའི་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ལྟ་བ་འདི་ ཕྱི་དངོས་པོའི་དཔལ་
འབྱོར་གོང་འཕེལ་ལས་ ནང་སེམས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་འདི་ གཙོ་ཆེཝ་འབད་ ཆ་བཞག་སྟེ་
ཡོད། དེ་གི་དོན་ལུ་ སེམས་ཀྱི་བདེ་བ་འབྱུང་ཐབས་ སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་སེལ་ཐབས་
འབད་ནི་ཚུ་ བརྗོད་དོན་འདི་གི་ནང་ལུ་ ཤེས་ཚུགསཔ་འབད་དགོཔ་ཨིན།
དེ་གི་གྲངས་ལུ་ འཕྲལ་ཕུགས་གཉིས་ཀྱི་བདེ་སྐྱིད་དོན་ལུ་
ཀ་ རང་གི་ཆོས་དང་བསམ་ལུགས་གཙོ་བོར་བཏོན་ནི།
ཁ་ མཐའ་འཁོར་གནས་སྟངས་ཉམས་སྲུང་།
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ག་ དཔལ་འབྱོར་གོང་འཕེལ་གྱི་དབུ་མའི་ལམ་དང་།
ང་ གཞུང་སྐྱོང་ལེགས་ལྡན་བཅས་ ཁག་ཆེ་བའི་མནོ་བསམ་ གཏང་
ཤེསཔ་བཟོ་ནི་ཚུ་ རྒྱལ་ཡོངས་དགའ་སྐྱིད་དཔལ་འཛོམས་ཀྱི་ ཀ་ཆེན་
བཞི་ཨིནམ་ལས་ དེ་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཧ་གོ་ཚུགསཔ་བཟོ་དགོཔ་ཚུ་
ཡོདཔ་ཨིན་ནོ།།
བ ོད་དོན་བ ན་པ། དགའ་ ིད་འདི་ བ་ནི་དང་འ ེལ་ཏེ་ བ ོད་དོན་འདི་དང་གཅིག་ཁར་
གཤམ་འཁོད་ ག་དེབ་དང་ ན་ཐབས་ ག་དེབ་ ་ཡང་ ོབ་དཔོན་གྱི་ལམ་ ོན་དང་འཁྐྲིལ་ ག་
ེ་ བ ོད་དོན་འདི་དང་འ ེལ་བའི་ ོམ་རིག་ཤེས་ཡོན་ཡར་ ས་གཏང་དགོཔ་ཨིན་ནོ།།
ག་དགོ་པའི་ ག་དེབ་ཀྱི་མིང་།
༡ - ་ ང་ཀའི་བསོད་ ེ་བསོད་ནམས།
༢ -གཡའ་ད་འབདན།
༣ -ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ཀ་ཀུར།
དེ་མ་ཚད་ དཔེ་མཛོད་ནང་ལས་ཡང་ ོང་ཁའི་དཔེ་དེབ་མ་འ ཝ་ ་ ལེན་ཏེ་ ག་ཐོ་བཞག་ཐོག་
ལས་ ག་ནི་ ་བ ོན་ཏེ་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ གོང་འཕེལ་གཏང་ནི་བ ོན་དགོཔ་ཨིན་ནོ།
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་དང་འ ས་ །
རི ་བཏང་ཚང་དགོ་པའི་ཁྱད་ཆོས་ ་ ངོས་འཛིན་འབད་ནི་དང་ ཚིག་མཚམས་ བ ོད་
མཚམས་ ད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་འཁྐྲིལ་ཏེ་ ག་ གས་ནི་ དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས་ མི་
ཚེ་དང་འ ེལ་བ་ཡོད་མེད་ ད ེ་ད ད་འབད་ ག་ཞིནམ་ལས་ བ བ་མ་བ བ་ཀྱི་བསམ་
འཆར་ བཀོད་ གས་ནི་དང་ མིང་ཚིག་ འི་ཡིག་ ེབ་ཤེས་ཐབས་ ་ཨིན།

༉ ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཟེར་མི་འདི་ རྒྱུ་ལཱ་དགེ་བ་དང་ མི་དགེ་བ་འབད་དེ་ དེའི་འབྲས་བུ་
བདེ་བ་དང་ སྡུག་བསྔལ་མྱོང་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན། དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན་ ས་ཁ་ལུ་ སོན་ག་
ཅི་བཏབ་ཅིག་ ལྕུག་གུ་འདི་ཡང་ སོན་དང་འཁྲིལ་སྐྱེཝ་ཨིན། དེ་བཟུམ་ ལས་དགེ་བ་
འབད་བ་ཅིན་ དེའི་འབྲས་བུ་ བདེ་བ་འོང་ནི་དང་ ལས་མི་དགེ་བ་འབད་བ་ཅིན། དེའི་
འབྲས་བུ་ སྡུག་བསྔལ་འོང་ནི་ ལས་དཀར་ནག་ ཟུང་འབྲེལ་འབད་བ་ཅིན། དེའི་འབྲས་
བུ་ཡང་ བདེ་སྡུག་གཉིས་ཆ་ར་འོང་ནི་དེ་ བསླུ་བ་མི་སྲིད། འདི་ཡང་། ལས་འབྲས་བསླུ་
བ་མེད་པ་ནི།། ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་ཡིན།། ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམ་དང་། ལས་
བརྒྱ་པ་ལས། ལུས་ཅན་དག་གི་ལས་རྣམས་ནི།། བསྐལ་པ་བརྒྱར་ཡང་ཆུད་མི་ཟ།།
ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་བབས་པ་ན།། འབྲས་བུ་ཉིད་དུ་སྨིན་པར་འགྱུར།། ཟེར་དོ་བཟུམ་
ལས་འབད་བའི་འབྲས་བུ་འདི་ ལས་ གསག་མི་ལུ་ དུས་ཚོད་ག་དེམ་ཅིག་ ཡུན་རིང་སོང་
རུང་ ལས་འདི་ཆུད་མི་ཟ་བར་སྨིན་ནི་དང་། གཞན་ཡང་། ས་བླ་མཐོན་པོར་གཤེགས་
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པའི་མཁའ་ལྡིང་གི། གྲིབ་མ་རེ་ཞིག་བལྟ་བར་མི་མངོན་ཡང་།། ལས་ཅན་དག་དང་འདུ་
འབྲས་སྤངས་པ་བཞིན།། ཚོགས་ཤིང་དུས་ལ་འབབ་ཚེལྷག་པར་མངོན།། ཟེར་གསུང་
དོ་བཟུམ་ དཔྱེ་འབད་བ་ཅིན། བྱ་ནམ་མཁའ་ལུ་འཕུར་མི་འདི་ ནམ་མཁའི་དབྱིངས་
མཐོན་པོ་ལུ་ལྷོད་པའི་ཚེ བྱ་དེའི་གྱིབ་མ་ ཚར་གཅིག་མ་མཐོང་རུང་ གྱིབ་མ་མེདཔ་མེན་
པར། མཇུག་ལུ་ བྱ་དེ་ག་ཏེ་ར་འབབ་རུང་ གྱིབ་མ་འདི་ནག་ཧྲིལ་འབད་ འོང་དོ་བཟུམ།
དགེ་སྡིག་གི་ ལས་གསག་མི་ལུ་འབྲས་བུ། དེ་འཕྲོ་ལས་ ཉམས་སུ་མ་མྱོང་རུང་ མཇུག་
ལུ་ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་འདི་ ལས་གསག་མི་ རང་གིས་ར་ མྱོང་དགོཔ་འདི་ ཐད་རི་བ་རི་
ཨིན།
ང་བཅས་འགྲོ་བ་གེ་ར་ བདེ་བ་མ་གཏོགས་ སྡུག་བསྔལ་མྱོང་དགོ་མནོ་མི་ ག་ཡང་
མེདཔ་ལས། ད་རེས་ རྟེན་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་རིན་པོ་ཆེ་ གྲུ་ཆེན་དང་འདྲཝ་འདི་ཐོབ།
བདེ་བའི་རྒྱུ་དང་ སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་ ག་ཅི་འགྲུབ་ནི་ཨིན་ན? རྟ་ཁ་སྲབ་ཀྱིས་སྒྱུར་དོ་
བཟུམ་མའི་ རང་དབང་འཐོབ་ད། ལས་རྒྱུ་འབྲས་ལུ་ རྩིས་བཞག་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ སྡིག་
པ་དང་དགེ་བ་ ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ སྤང་བླང་ལུ་བརྩོན་དགོཔ་འདི་ གནམ་མེད་ས་མེད་
གལ་ཆེ་དྲགས་ཅིག་ཨིན།།
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སྡིག་པ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གིས་ གནོད་མི་ཚུགས། ཟེར་ འབད་ནི་དང་། དགེ་བ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་
གིས་ རང་ལུ་ཕན་མི་ཐོགས་མནོ་ མ་འབད་བར་ བཀོ་བཞག་ནི་འདི་ འཛོལ་བ་ཨིན་མི་
འདི་ཡང་། མདོ་མཛངས་བླུན་ལས། སྡིག་པ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཡང་།། མི་གནོད་སྙམ་དུ་
བརྙས་མི་བྱ།། མེ་དག་ཆུང་ངུ་དག་གིས་ཀྱང་།། རྩ་ཕུང་རི་ཙམ་བསྲེག་པར་བྱེད།། ཟེར་
གསུང་དོ་བཟུམ་ སྡིག་པ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གིས་ མི་གནོད་ཟེར་འབད་ནི་མེན་པར་སྤང་དགོ།
དགེ་བ་འདི་ཡང་། དགེ་བ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཡང་།། མི་ཕན་སྙམ་དུ་བརྙས་མི་བྱ།། ཆུའི་
ཐིགས་པ་བསགས་པ་ཡིས།། སྣོད་ཆེན་རིམ་གྱིས་གང་བར་འགྱུར།། ཟེར་གསུང་དོ་
བཟུམ་ དགེ་བ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་ཨིན་རུང་ མ་བཞག་པར་བསྒྲུབ་དགོཔ་འདི་ ག་ནི་ལས་ཡང་
གལ་ཆེ།
དེ་འབདཝ་ལས་ ང་བཅས་ག་ར་ ཚེའདི་ཕྱི་གཉིས་ལུ་ འབྲས་བུ་མི་འདོད་པའི་ སྡུག་
བསྔལ་དང་བྲལ་ཏེ་ བདེ་བ་དང་ལྡནམ་འབད་ སྡོད་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ རྒྱུ་སྡིག་པ་
སྤངས་ཏེ་ དགེ་བ་བསྒྲུབ་ནི་ལུ་བརྩོན་སྦེ་ ལས་རྒྱུ་འབྲས་བརྩིས་ཏེ་ འབད་བ་ཅིན། རང་
དང་གཞན་ གཉིས་ཀའི་བྱ་བ་ ལམ་འགྲོས་ལེགས་ཤོམ་འགྱོ་བ་ལུ་ ཐེ་ཚོམ་མེདཔ་ཨིན་
ནོ།།
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ི་བ།

༡. ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ འཁོར་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་ཨིནམ་མས? དཔེ་ཅིག་བྲིས།
༢. ཆུད་ཟད་འགྱོ་ནི་མེད་པའི་ རྒྱབ་ཁུངས་ག་དེ་སྦེ་བཀོད་ནུག་གོ?
༣. ལས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ གནམ་ཁ་ལུ་འཕུར་མི་ བྱ་གི་གྱིབ་མ་ལུ་ དཔེ་བཞག་དགོ་
པའི་ ཁུངས་བྲི།
༤. དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ གྲུ་ཆེན་དང་འདྲཝ། ཟེར་སླབ་ནི་འདུག། གྲུ་ཆེན་དང་འདྲ་
དགོ་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ཨིན་ན?
༥- མདོ་མཛངས་བླུན་ལས། སྡིག་པ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཡང་།། མི་གནོད་སྙམ་དུ་བརྙས་
མི་བྱ།། མེ་དག་ཆུང་ངུ་དག་གིས་ཀྱང་།། རྩ་ཕུང་རི་ཙམ་བསྲེག་པར་བྱེད།།
ཟེར་གསུང་དོ་བཟུམ་ སྡིག་པ་ཆུང་ཀུ་ཅིག་གིས་ མི་གནོད་ཟེར་འབད་ནི་མེན་
པར་སྤང་དགོ། དགེ་བ་འདི་ཡང་། དགེ་བ་ཆུང་ངུ་དག་ལ་ཡང་།། མི་ཕན་སྙམ་
དུ་བརྙས་མི་བྱ།། ཆུའི་ཐིགས་པ་བསགས་པ་ཡིས།། སྣོད་ཆེན་རིམ་གྱིས་གང་
བར་འགྱུར།། རྫོང་ཁའི་ནང་ སྐད་སྒྱུར་འབད།
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༢. ཨ ་མདོ་ལེགས།
ལ་མ ན་འབད་ ག་ གས་ནི་དང་ ཁྱད་ མ་ ་ངོས་འཛིན་འབད་དེ་ ངལ་རངས་ཀྱི་
ང་རེ་ ི་ གས་ནི་ ང་གི་བ ོད་དོན་ད ེ་ད ད་འབད་དེ་ དཀའ་ ག་དང་ དགའ་ ིད་
འདི་གཙོ་བོ་ སེམས་བདག་འཛིན་མེདཔ་ལས་ འ ངམ་ཨིནམ་ ཧ་གོ་ ེ་ སེམས་བདག་
འཛིན་འབད་ གསཔ་བཟོ་ནི་གི་དོན་ ་ཨིན།

༉ ཧེ་མ་ཧེ་མ་ ཁྲོམ་ཚོགས་ཅིག་གི་ ས་ཁོངས་ནང་། ཁོང་མི་ལྔ་འབད་མི་ བཟའ་
ཚན་ཅིག་སྡོད་ནུག། ཁོང་ལུ་ཁྱིམ་དང་ ས་གཞིས་ཚུ་ཡང་ ཡོད་པ་གིས་མ་ཚད། ཟ་འཐུང་
བཞེས་སྒོ་ཚུ་དང་། བཀབ་གོ་ལ་ཚུ་ཡང་ མ་ལངས་ལངམ་འབད་ ཡོད་པའི་ཁར།
ཡུདཔ་ཅིག་ལས་ ཨ་ལོ་གསུམ་ཆ་ར་གིས་ར་ ཆོས་ཡོན་ཏན་ལེགས་ཤོམ་འབད་ མཐར་
ཕྱིན་ཏེ། གཡོག་ཡང་ལེགས་ཤོམ་ཐོབ་ནུག། དེ་འབདཝ་ལས། ཁྱིམ་ནང་གི་ གྲོགས་
རམ་ཡང་ ཁོང་ ཨ་ལོ་གསུམ་གྱིས་ བྱིན་ཚུགསཔ་འབད་ སྡོདཔ་ཅིག་ན།
ཁྲོམ་དེ་ནང་ གྲོང་སྡེ་ལས་འཛི་གྱི་ ལཱ་གི་འཆར་གཞི་དང་འཁྲིལ་ཏེ། ཁྱིམ་རྙིངཔ་ཚུ་
བཤུབ་པའི་སྐབས། ཨཔ་མདོ་ལེགས་ཀྱིས་ ཁྱིམ་གཅིག་ལུ་ལང་པའི་ ཁྱིམ་ཐོག་ལྕགས་
ཤོག་ གོང་ག་ནི་བ་ཁེཝ་འབད་ ཐོབ་སྟེ་ཉོ་ཆི་ནུག། དེ་ལས་ ཁོ་གི་སེམས་ཁར་ ཉིནམ་
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གཅིག་བ་ཉིནམ་གཅིག། འཆར་གཞི་མང་སུ་མང་སུ་ཐོན་ཏེ་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཁྱིམ་ཅིག་
རྐྱབ་ནི་འབད་ བློ་ཐག་བཅད་ནུག།
ཁྱིམ་རྐྱབ་ནི་གི་ ལཱ་འདི་བརྩམ་པའི་བསྒང་ལསནི། རྡོ་ བྱེམ་ ཤིང་ རྩི་ས་ ལྕགས་དེ་ཚུ་
གཅིག་བ་གཅིག་ ཁག་ཆཝེ ་འབད་ཐོན། ནང་སེམས་ཀྱིས་ མཁོ་ཆས་འདི་ཚུ་བསྒྲུབ་ནི་
འགོ་བཙུགས་ནུག། དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ ཨ་ལོ་གསུམ་ལུ་ཡང་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ད། ཏི་རུ་ག་དེ་
མང་མང་ རུབ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་ འབད་དགོཔ་དང་། ཁང་གླ་འཐོབ་ནི་ཡོད་མི་ཡང་ འདི་
གུ་བཀལ་ དེ་གིས་ཡང་མ་ལང་མི་ཚུ་ འཆམ་མཐུནམ་ཚུ་ལས་བསྐྱིས། དེ་གི་ཧེང་སྐལ་
དངུལ་ཁང་ཚུ་ལས་ སྐྱིན་འགྲུལ་ལེན་ཏེ་ ཁྱིམ་སྦོམ་ཅིག་རྐྱབ་ནི་གི་མནོ་བསམ་བཏང་
ནུག།
དེ་སྦེ་འབད་ནི་གི་ ལཱ་བགོ་བཀྲམ་སྟེ་ ཧ་ལམ་ཟླཝ་དག་པ་ཅིག་ཡར་སོ་རུང་ སེམས་ཀྱིས་
མནོ་དོ་བཟུམ་ ཁྱིམ་རྐྱབ་ནིའི་ལཱ་འདི་ ལག་པར་འཁོར་མ་ཚུགས་པར་ མཐའ་ན་རྨང་
གཞི་ར་བཙུགས་མ་ཚུགས་པས། དེམ་ཅིག་གི་ནང་ལུ་ར་ རང་ལུ་ཡོད་མི་དང་ ཨ་ལོ་
གསུམ་གྱིས་ དངུལ་གསོག་འཇོག་འབད་བཞག་མི་ཡང་རྫོགས། ཕྱི་ལས་བསྐྱི་ས་ཡང་
མེདཔ་ཅིག་ལུ་ གྱུར་སྦེ། ནུབ་མོ་ཡང་ ཏི་རུ་གི་ཚ་གྱང་ ག་ཏེ་ལས་བསྐྱི་བ་ཅིན་དྲག་ག?
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ག་ཏེ་ལས་འཐོབ་ག? སྐྱིན་ཚབ་ག་དེ་སྦེ་སྤྲོདནི་ན? ཟེར་བའི་མནོ་བསམ་ བརྒྱ་དང་
སྟོང་འབད་བཏང་སྟེ་ ཉལ་རུང་ གཉིད་མེད་པར་སྡུག་བསྔལ་གྱི་ངང་ལུ་སྡོད་དེ་ བལྟ་
བལྟ་བའི་བར་ན་ར་ སྦྱེག་ཁགོ ་ར་ ལོག་སོ་ནུག།
ཚར་གཅིག་འབདཝ་ད་ ཁོ་ ཁོ་ར་གི་ ལཱ་ལུ་བསུན་ཏེ་ དེ་སྦེ་ རྩ་ལས་མི་བཏུབ་པས། ང་
བཅས་བཟའ་ཚན་ཚུ་ བདེ་ཏོག་ཏོ་འབད་ སྡོད་སྡོད་པར། ང་ལུ་ ཕོག་མི་གི་སྡུག་བསྔལ་
བཟུམ་ ཨ་ལོ་གསུམ་དང་ཨའི་ལུ་ ཕོག་ཆི་པ་ཅིན། ལྟ་མ་ཤི་ནི་གི་ཉེན་ཁ་ཡང་ འོང་ནི་
མས། ཟེར་ སེམས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ ག་ལས་བྱུང་ཡི་ག? ཟེར་བརྟག་དཔྱད་འབད་ནི་
འགོ་བཙུགས་ནུག། ཁོ་གིས་ ག་ཅི་ར་འབད་ཡི་ག་ རིམ་པ་བཞིན་དུ་ དབྱེ་དཔྱད་ འབད་
བའི་བསྒང་ལས་ མཐའ་མཇུག་ལུ་ ཁོ་གིས་ཧེ་མ་ཉོ་མི་ ལྕགས་ཤོག་འདི་ཨིནམ་ བདའ་
ཟུན་ནུག།
དེ་ལས་ ཁོ་གིས་ བརྟགས་ཤིང་ག་ནི་ཡང་ མ་དཔྱད་པར། སེམས་ཀྱིས་ མནོ་དོ་བཟུམ་
ར་ འབད་བ་ཅིན་ བཀལ་སར་བཀལ་ནི་གི་ ལཱ་ཨིན་པས། ཟེར་ ལྕགས་ཤོག་འདི་ ལོག་
བཙོངས་ད་ནུག། དེ་སྦེ་ བལྟ་བའི་བསྒང་ལསནི་ ཁོ་ཏི་རུ་མེདཔ་ཡང་མེན་པར་ སེམས་
ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལས་ཡང་ གྲོལ་སོ་ནུག།
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དེ་བཟུམ་འབད་ ལཱ་ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ ཧེ་མ་ རང་གིས་འབད་ཚུགས་དང་མི་ཚུགས་ རྒྱུ་
སྦུང་གཉིས་ལུ་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བརྟག་དཔྱད་འབད་དེ་ ལཱ་དང་བྱ་བ་འགོ་བརྩམ་དགོཔ་
འདི་ ག་ནི་ལས་ཁག་ཆེ། དེ་མིན་ སྡུག་བསྔལ་སེམས་ཀྱི་ན་ཟུག་འདི་ རང་གིས་བཟོཝ་
ཨིན།།
ངོ ་
༡.
༢.
༣.

། ་ི བ།
ཨའུ་མདོ་ལེགས་ལུ་ དཀའ་ངལ་འབྱུང་མི་གི་ རྒྱུ་རྩ་བ་འདི་ ག་ཅི་ཨིནམ་མས?
ལཱ་ཚུ་ བརྩམ་པའི་སྐབས་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོཔ་ འདུག་གོཐོ་བཀོད་འབད། ?
སེམས་ཀྱི་འདོད་པ་དང་ ཀྲབ་ལ་མང་སྦེ་ མནོ་མི་ཚུ་བསྒྲུབ་མ་ཚུགས་པ་ཅིན། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུ་
ཨིན། ཟེར་མི་འདི་ བདེན་ནི་མས་གཁུངས་བཀལ། ?
༤. ཨའུ་མདོ་ལེགས་ལུ་ བདེ་སྐྱིད་འདི་ ག་ཅི་འབདཝ་ད་ བྱུང་ནུག་གོ?
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༣. ནང་རང་གིས་བ ་ ང་།
ཞབས་ཁྐྲའི་ད ེ་བ་ ་ ངོས་འཛིན་དང་ གོ་དོན་ འདི་ ་གཞི་བཞག་ ེ་ ཞབས་ཁྐྲ་རེ་ ི་
གས་ནི་དང་ གདངས་བཟོ་ ེ་འཐེན་ གས་ནི་གི་དོན་ ་ཨིན།

ནང་རང་གི་བ ་ ང་དགའ་ཏོག་ཏོ།། ི་མི་གིས་བ ་ ང་ ིད་ཏོང་ཏོ།།
སེམས་དགའ་མི་དགའ།། ས་ ིད་མི་ ིད།། ང་བཅས་འ ག་གི་ ལ་ཁབ་ནང་།།
འ ག་པའི་ས་ཁར་ ེ་མི་ང་བཅས།། ཉམས་དགའ་བའི་འཕང་རིལ་ ར་དོ་ས།།
ོདན་ ོད་ས་ཡོད།། འཁྱམན་འཁྱམ་ས་ཡོད།། ཉེན་ཁ་མེད་པའི་འ ག་ ལ་ནང་།།
ང་དེ་ ེ་བ ཝ་ད་ ་ ལ་འདི།། ས་ཁར་བབས་འབབ་བ མ་ར་འ ག།
ན་ ོངས་འ ག་ ལ།། ིའི་ ལ་ཁབ་དང་།། ་ལས་འ ་ས་མིན་འ ག་ལ།།
ིདན་ནམ་མཁའི་ ་ཡང་འཁོར་དོ་བ མ།། ི་མི་ཡང་འཁོར་ས་འ ག་ ལ་ནང་།།
ནང་གནས་ཀྱིས་གང་།། ི་གངས་རིས་བ ོར།། འཛམ་གླིང་ནང་གི་ ་ ལ་ཨིན།།
ོ ང་ །
ི་བ།
༡- ཞབས་ཁྐྲ་འདི་ ཞབས་ཁྐྲའི་ད ེ་བ་ ་ལས་ ག་ཅིའི་ནང་ ད་ནི་ཨིན་མས་གོ?
༢- ཞབས་ཁྐྲ་འདི་ ་བཞག་ ེ་ ོབ་གྲྭའི་ ོབ་གྲྭའི་ ོར་ལས་ ཞབས་ཁྐྲ་ ཚིགས་བཅད་
གཅིག་བ མ།
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༤. གོ་ བས།
ག་ཅི་གི་ ོར་ལས་ཨིན་ན? ག་ཅི་ ད་ ལ་ འབདཝ་ཨིན་ན? བ ད་བཏོན་ གས་ནི་དང་
ོམ་མི་གིས་ག་ཅི་འབད་ ིས་ཡི་ག? དགོས་དོན་ཧ་གོ་ ེ་ གཞན་ཡང་ ཀུན་གསལ་དང་ ས་
དེབ་ ་ལས་ བ ་ ིག་འབད་དེ་ ོམ་རིག་ བ་ནིའི་ ང་བ་འཐོབ་ཐབས་ ་ཨིན།

རང་དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ལ་ཁབ་ནང་།། དཔལ་མི་དབང་མངའ་བདག་དགོངས་བཞེད་
གཅིག། གས་ ལ་ཁབ་ ིད་འཆར་བཟང་མི་གཉིས།། འ ལ་ག ང་ ོང་ལེགས་པའི་ལག་
ལེན་ག མ།། འབངས་བདེ་བར་ ོང་བའི་ལག་ཆ་བཟང་།།
རང་ ལ་ག ང་བཀའ་ ིན་ཆེ་བ་ལས།། འ ག་ ལ་ཁབ་ས་གནས་ཆ་མཉམ་ནང་།། ཆོས་ཡོན་
ཏན་ བ་སའི་ ོབ་གྲྭ་ །། རམ་ ིན་ ག་ཤརཝ་འདེ་ཁྐྲ་ཆེམ་ཆེམ།། རམ་ ིན་ ག་ ད་
དཝ་མེན་པས་སོང་།།
རང་ ལ་བ་ཅན་གྱི་ ་དང་ མོ།། མ ག་མ་འོངས་ ལ་ཁབ་འཛིན་ ོང་གི། འགན་ཁག་གི་
ཁུར་ཆ་འབག་མི་ཨིན།། ད་དེ་ ེ་ ོད་པར་ག་ཏེ་བ བ།། སེམས་ཚ་གྱང་མེ་འདེ་འབར་དགོ་ ོ།།
རང་ ོ་ཉམས་ཆེ་བའི་ ོབ་གྲྭ་ནང་།། ི་ནང་གི་མཁས་པའི་ ོབ་དཔོན་དང་།། དགོས་མཁོ་དང་
བ ན་པའི་མ ན་ ེན་ །། ཡར་ ང་གི་འབབ་ ་བ མ་འབད་བབས།། ་འབོལ་བའི་མནོ་
བསམ་རང་མི་གཏང་།། ད་བ ད་ ི་ལག་པར་ལེན་ནི་ཨིན།།
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རང་དཔལ་ ན་འ ག་པའི་ ་བ ད་ །། ས་ད་རེས་ ིད་ཉམས་ ོང་མི་འདི།། ས་ནམ་
གས་ ན་བ ན་བཞག་ནི་ ་།། རང་ ད་ ་ཡོན་ཏན་ ་ཚང་དང་།། ཐ་དམ་ཚིག་ ི་བོར་
བཀལ་ནི་ལས།། ལམ་གཞན་ཅིག་འཚོལ་དགོཔ་ག་ཅི་ཡོདཔ།།
རང་མི་ཚེ་ ིད་ཉམས་བ ང་ནི་དང་།། ག ང་ཞབས་དང་ ལ་ཁབ་མི་ ེ་གི། ཞབས་ཏོག་དང་
ག་ ིད་ ་ནི་ །། ་རེ་དང་ཏོག་ཙེ་འབག་མི་དགོ། རང་ ད་ ་ཡོན་ཏན་མཁས་པར་བ བ།།
རང་མནོ་བའི་བསམ་པ་བཟང་ནི་གཅིག། ི་འབད་གཞག་ ིག་ལམ་ལེགས་ནི་གཉིས།། བཀའ་
ག་གནང་ ག་ ིད་ ་ནི་ག མ།། ཕ་བཟང་པོའི་ ་བ ད་བ ་མཚོན་ །། གཏམ་ཁྱད་ཆོས་
ག་ཤོས་འདི་ར་ཨིན།།
ོང་ །
ི་བ།
༡- བློ་ཟེ་འདི་ནང་ལས་ ག་ཅི་གི་དོན་ལུ་ སྟ་རེ་ཏོག་ཙེ འབག་མི་དགོ། ཟེརཝ་མས་གོ?
༢- ཚ་གྱང་མེ་འདེ་འབར་དགོ། ཟེར་མི་འདི་ ག་ཅི་འབད་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཨིན་ན?
༣- འབངས་ བདེ་བར་སྐྱོང་ནི་གི་ ལག་ཆ་ག་ཅི་ར་སྨོ?
༤- བློ་ཟེ་འདི་གི་ ཚིས་བཅད་རེའི་ནང་ ཚི་རྐང་ག་དེ་རེ་འདུག་གོ?
༥- སློབ་གྲྭའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ དཔེ་ག་ཅི་ལུ་ བཞག་ནུག་གོ?
༦- བློ་ཟེའི་ཚིས་བཅད་ཚུ་ལས་ ག་འབད་རུང་གཅིག་ ཚི་འབྲུ་དྲུག་མའི་ནང་བསྒྱུར་ཏེ་བྲིས།
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ན་ཐབས།
༢. གཟར་ཤིང་འཁྲུལ་ གས།
ཤིང་འདལ་གིས་ བ་ཚེ་འདལ་ ོ་ལོ། །གཟར་གྱིས་ བ་ཚེ་གཟར་ ོ་ལོ།
རོགས་འདལ་ཤིང་ ོ་བ་གནི་ ོ་བ། །གཅདན་གེ་སར་ ལ་པོས་བཅད། །
བ བན་ཤེས་ མ་ ་མོས་བ བ། ། ་ལས་དགེ་བཤེས་མཁས་པ་ ། །
ཆེ་བ་བཀའ་འགྱུར་བ ན་འགྱུར་བཞེངས། །བར་མ་མདོ་མང་བ ད་ ོངཔ་བཞེངས། །
ང་བ་ ིག་བཤགས་ ོར་གཅོད་བཞེངས། ། ོ་རང་ ོ་དགོ་ཤེསཔ་འདི། །
ལས་ངན་གཟར་ཤིང་རང་ཨིན་པས། ། ར་ཆར་པས་བ ང་ཚེ་ལོ་འདབ་མེད། །
དགུན་ཁ་བས་བ ང་ཚེ་པགས་ཀོ་མེད། །
དགྲ་གླུ།
་ཡར་ལས་ ར་ཆརཔ་མ་ བ་ལས། །ཁྱོད་མགུ་ ་གནམ་ ་ཟིང་ཆི་ ག །
གནམ་ལས་གནམ་ གས་མ་ དཝ་ལས། ། ག་ཀོ་ས་ ་བཀུགཔ་ད་ ག །
ས་ལས་ས་ ་མ་འཐོནམ་ལས། །ཁྱོད་ ིད་ཐག་ཨོལ་ ོག་ག ་ད་ ག །
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ལན།
་ཡར་ལས་ ར་ཆརཔ་མ་ བ་ལས། །ང་མགུ་ ་གནམ་ ་ཟིང་མི་འདི། །
དཀརཔོ་ ་ ་མ ལ་ ལཝ་ཨིན། །གནམ་ལས་གནམ་ གས་མ་ དཝ་ལས། །
ག་ཀོ་ས་ ་བཀུག་མི་འདི། །ནོར ་རིན་ཆེན་ཁོངས་ ་ དཔ་ཨིན། །
ས་ལས་ས་ ་མ་འཐོནཔ་ལས། ། ིད་ཐག་ཨོལ་ ོག་ག ་མི་འདི། །
ང་འ ེ་ ིན་དམ་ ་བཏགསཔ་ཨིན། །

177

ོབ་དེབ་༨ པ།

༢༠༢༡

ཉན་ནི་ བ་ནི།
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ཉན་ བ་ཀྱི་ཁུངས་དོན།
སྐད་ཡིག་སློབ་སྦྱོང་ནང་ལུ་ ཉན་ནི་དང་སླབ་ནི་གི་རིག་རྩལ་འདི་ རང་སོའི་ཕ་མའི་ཁ་སྐད་ ལྷབ་ནི་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ མི་ཚེི་རིང་ལུ་ ཆོས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་བྱ་བ་ ག་ཅི་ར་འབད་དགོ་རུང་ དང་པར་རྣ་བའི་
དབང་པོ་གིས་ཉན་ཏེ་ བརྡ་དོན་ཚུར་ལེན་ཚུགསཔ་ འབད་ནི་འདི་ ག་ནི་ལས་གལ་ཆེ། དེ་ཡང་ ཆོས་ཀྱི་
ནང་ལས། ཐོས་པ་མ་རིག་ ན་སེལ་ ོན་མེ་ ེ། །ཟེར་གསུངས་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རང་གིས་མ་ཤེས་ མ་གོ་
བའི་བརྡ་དོན་ཚུ་ ག་ར་རྣ་བའི་དབང་པོ་གིས་ཉན་ཏེ་ གོ་དོན་ཧ་གོ་དགོཔ་ལས་ ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་གོང་
འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ མཁས་པའི་ངང་ཚུལ་དགུའི་ནང་གི་དང་པ་ཨིན།
གཉིས་པ་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ཡང་ འཆད་པ་དང་རྩོད་པའི་ རིག་པའི་སྒོ་ངོ་མ་ཅིག་ཨིནམ་ལས་
དང་པ་རང་གི་ སེམས་ཀྱི་མནོ་དོན་ འཆར་སྣང་དང་ཉམས་སྣང་ དངོས་མཐོང་གི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་དང་
གཉིས་པ་ རང་གིས་ཉན་ཏེ་བརྡ་དོན་ལེན་ཡོད་པའི་ ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་དང་ རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ར་ གཞན་
ཕར་ལོགསམ་ལུ་ གོ་བརྡ་འཕྲོདཔ་འབད་ སྤེལ་ནི་དང་བཤད་ནི་ལུ་ མེད་ཐབས་མེད་པའི་ ཐབས་ལམ་
གཙོ་བོ་ཅིག་ ངག་གི་སྒོ་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ཨིན།
འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་གཏམ་ལས་ཡང་། ོ་ བ་ གས་མི་གཙོ་ཉན་ གས་གཙོ། །མདའ་ བ་ གས་མི་
གཙོ་གཏད་ གས་གཙོ། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ། ཉན་ལུགས་དང་གོ་བ་ ལེན་ལུགས་ཀྱི་རིག་རྩལ་
ཚུ་དང་། དེ་བཟུམ་འབད་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ལུ་ཡང་། གཏམ་ཚིག་ག མ་གྱི་བ ་ལན་མ་བ ེ་
ན། །ཕ་དང་ ་ཡང་ངོ་མི་ཤེས། །ཟེར་སླབ་སྲོལ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ རང་གི་འཇོན་སྟབས་དང་ལྕོགས་གྲུབ་ཚུ་
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ག་དེམ་ཅིག་ར་ཡོད་རུང་ ཁ་ལས་སླབ་སྟེ་ བཤད་མ་ཚུགས་པ་ཅིན་ དོན་དག་མེདཔ་ལས་ སྐད་ཡིག་གི་
རིག་རྩལ་ཚུ་ལས་ འགོ་ཐོག་ར་ ཉན་ནིའི་རིག་རྩལ་དང་ སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་གཉིས་ལུ་ སྦྱང་བརྩོན་
འབད་དགོཔ་ དེ་ལས་བརྟེན་ཏེ་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཡོན་གནས་ཚད་འདི་ནང་ལུ་
ཉན་སླབ་ཀྱི་ རིག་རྩལ་འདི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་གཞན་ག་ར་གི་ཧེ་མར་ ཚུདཔ་འབད་བཙུགས་ཏེ་
ཡོད།།
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ཉན་ནི་དང་ བ་ནིའི་གནསཚད།
སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།
༡. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ མི་ཆེ་འབྲིང་ཆུང་གསུམ་དང་གཅིག་ཁར་ གནས་སྟངས་དང་བསྟུན་པའི་
ཞེ་ས་དང་ཕལ་ཚི་ཚུ་འཐོབ་ལམ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།
༢. དུས་མཐུན་གྱི་མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་དང་ གྲངས་གནས་ གནས་ཚུལ་དང་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་
ཚོང་བསྒྲགས་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ གཞན་ལུ་ཡང་སླབ་ཚུགས་དགོ།
༣. བློ་སླབ་པའི་སྐབས་ལུ་ གནད་དོན་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ སྐད་ཀྱི་སེང་ཕབ་དང་ གཟུགས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར་ སླབ་ཐངས་
ཀྱི་ཉམས་འགྱུར་ཚུ་གི་ ཁྱད་པར་དང་ལྡན་པའི་སྒོ་ལས་ ཉན་སླབ་འབད་ཚུགས་དགོ།
༤. རང་གི་ལཱ་འགན་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་འགྲུལ་དང་ ཡིག་ཆ་ལུ་བརྟེན་པའི་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ གྲོས་སྟུན་དང་
གསལ་བཤད་ གོ་སྡུར་ རྩོད་སྡུར་ཚུ་ འབད་ཚུགས་དགོ།
༥. གསལ་བཤད་དང་གསལ་ཞུ་ཚུ་འབདཝ་ད་ རྗོད་སྒྲ་དང་ ཚི་གི་གཅད་མཚམས་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ།
༦. འབྲེལ་ཡོད་གནད་དོན་ཚུ་ནང་ ལུང་འདྲེན་དང་ དཔྱེ་གཏམ་ སྒྲ་གཏམ་བཙུགས་ཏེ་ སླབ་མི་ཚུ་ ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་
ཚུགས་དགོ་པའི་ཁར་ དེ་དང་བསྟུན་པའི་ལན་ཚུ་ འོས་འབབ་དང་བསྟུན་ཏེ་ རྒྱས་བཤད་དང་ བཅུད་སྡུད་གང་
འོས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ སླབ་ཚུགས་དགོ།
༧. ཆོས་སྐད་དང་ དབྱིན་སྐད་ལས་གོ་བའི་སྤྱིར་བཏང་གནད་དོན་ཚུ་ རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་དེ་ སླབ་ཚུགས་
དགོ།
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བོ ་ ངོ ་ལས་དོན།
༡. སློབ་རིམ་བདུན་པ་ནང་ ལྷབ་མི་ཉན་ནི་དང་སླབ་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབདེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ ཚུགས་དགོ།
༢. རང་གི་བསམ་འཆར་ཚུ་ གཞན་ལུ་གོ་བརྡ་ སྤྲོད་ཚུགས་དགོ།
༣. ནང་མིའི་གྱས་ཁར་ ཉན་སླབ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ནང་རང་སྟོབས་ཀྱིས་ བཅའ་མར་ གཏོགས་ཚུགས་
དགོ།
༤. གསལ་བཤད་དང་ གསལ་ཞུ་ ཁྱབ་བསྒྲགས་ཚུ་ བསྐྱར་བཤད་འབད་དེ་ སླབ་ཚུགས་དགོ།
༥. གོ་དོན་འཇམ་ཏོང་ཏོ་ཡོད་མི་ བློ་ཟེ་ དཔྱེ་གཏམ་ རྩང་མོ་ ཞབས་ཁྲ་ཚུ་ ཉན་སླབ་ འབད་ཚུགས་
དགོ།
༦. བློ་ སླབ་པའི་སྐབས་ཀྱི་ ཉམས་འགྱུར་གྱི་ ཁྱད་པར་ཚུ་ཉན་ཏེ་ ཧ་གོ་ཚུགས་དགོ།
༧. དུས་རྒྱུན་གྱི་ མིང་ཚི་གསརཔ་ཚུ་ གང་མང་རྒྱ་སྐྱེད་འབད་དེ་ ཉན་སླབ་ འབད་ཚུགས་དགོ།
༨. འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ གོ་སྡུར་ འབད་ཚུགས་དགོ།
༩. དོགས་གཅོད་ཀྱི་དྲི་བ་ཚུ་ ཁུངས་དོན་དང་སྦྲགས་ཏེ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ།
༡༠. ཡུལ་ དུས་ གནས་སྟངས་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཉན་སླབ་རིག་རྩལ་གྱི་ གཞི་འགྱམ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ།
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ི་ནི།
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་ི ནིའི་རིག་ ལ་ཁུངས་དོན།
བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ རྩོམ་རིག་གི་འབྱུང་ཁུངས་ངོ་མ་ཅིག་ཨིན། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ དེང་རབས་དང་
སྔོན་འབྱོན་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་དང་ རྟོགས་བརྗོད་ རྣམ་ཐར་ཚུ་དང་ ངག་བཤད་ལུ་
མཁས་པའི་སྐྱེས་བུ་ཚུ་གིས་བརྩམས་པའི་ ལོ་རྒྱུས་དང་ གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་ རྒྱལ་ཁབ་ཀྱི་ཆོས་ལུགས་
དང་ སྲིད་ལུགས་ཀྱི་འབྱུང་རབས་ཚུ་ དུས་ནམ་ཡང་ཡལ་མ་བཅུག་པར་ བཞག་ནིའི་ཐབས་ལམ་དྲག་
ཤོས་ཅིག་ཨིན། དེ་ཡང་ སྙན་ངག་མེ་ལོང་མའི་གཞུང་ལས། ོན་གྱི་ ལ་པོ་གྲགས་པའི་ག གས། །ངག་
གི་རང་བཞིན་མེ་ལོང་ཐོབ། །དེ་དག་ཉེ་བར་མི་གནས་ཀྱང་། །རང་ཉིད་ཉམས་པ་མེད་ལ་ ོས། །ཟེར་གསུངས་
ཡོདཔ་བཞིན་ དཔེར་ན། སྔོན་གྱི་རྒྱལ་པོ་ང་ལས་ནུ་དང་ གཟུགས་ཅན་སྙིང་པོ་ལ་སོགས་པའི་ མཛད་
རྣམ་ཚུ་ འབྲི་རྩོམ་ནང་ བཀོད་ཡོད་ནི་དེ་གིས་ ཁོང་ར་དངོས་སུ་ཞལ་བཞུགས་ཏེ་མེད་རུང་ ཁོང་གི་
མཛད་ཤུལ་ཚུ་ ད་ལྟོ་དངོས་སུ་ཡོད་དོ་བཟུམ་ གསལ་ཚུགས་མི་དེ་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལས་བརྟེན་ཏེ་
ཨིན།
བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ མི་རང་སོའི་བསམ་དོན་བཤད་ནི་དང་ དགའ་སྣང་དང་ སྐྱོ་སྣང་ འཇིགས་སྣང་
ལ་སོགས་པའི་ སེམས་ཀྱི་ཚོར་སྣང་ མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཕྱིར་བཤད་པའི་ཐབས་ལམ་ དྲག་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
མི་ལ་ལུ་ཅིག་གིས་ རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངལ་བ་སངས་པའི་ཕྱིར་དང་ གཞན་ཕར་ལོགསམ་གི་ སེམས་
བཀུག་ནིའི་ཆེད་དུ་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་འདི་ ལག་ལེན་འཐབ་ཨིན། དེ་མ་ཚད་ དེང་སང་ཡར་རྒྱས་
གོང་འཕེལ་གྱི་འགྱུར་བ་དང་འཁྲིལ་བའི་ ཡིག་འཕྲིན་དང་ གློག་འཕྲིན་ གསལ་བསྒྲགས་དང་ ཚོང་
བསྒྲགས་ཀྱི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་ཚུ་ཡང་ མང་ཤོས་ར་ གློག་རིག་གི་ཐོག་ལས་ བརྡ་སྤྲོད་འབད་བའི་
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དུས་ལུ་ལྷོད་དེ་ཡོད་མི་དེ་ཚུ་ཡང་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ལུ་ བརྟེན་དགོ། སློབ་དཔོན་ཙནྡྲ་གོ་མིས། གང་ ིར་
མཁས་པའི་ལས་ག མ་ལས། །འཆད་ ོད་ངག་ལ་མ་ངེས་པ། ། ིད་ ིར་མི་བ ་ ོམ་པ་མཆོག །ཟེར་
གསུངས་ཏེ་ཡོད་མི་གི་ མཁས་པའི་བྱ་བ་གསུམ་གྱི་གཙོ་བོ་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་གྱི་ཤེས་ཡོན་འཐོབ་ནིའི་
དོན་ལུ་ མིང་ཚི་སྒྲུབ་ཚུལ་དང་ ཚི་གཞི་བཙུགས་ཐངས་ ཚི་མཚམས་དང་ བརྗོད་མཚམས་གཅད་
ཐངས་ དོན་མཚམས་འབྲི་ཐངས་ འགོ་བཙུགས་ཐངས་དང་ བར་གྱི་གནད་དོན་དང་ ཚི་དོན་བཙུགས་
ཐངས་ མཇུག་བསྡུ་ཐངས་ཚུ་གི་འབྲི་བཀོད་དང་། ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི། འཆར་གཞི་བརྩམ་ནི་ ཟིན་
འབྲི་བཏབ་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ནིའི་ འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་། འབྲི་ཚུལ་
མ་འདྲ་བའི་རིག་རྩལ་ རང་གི་བསམ་དོན་དང་ འཆར་སྣང་ཚུ་བཤད་པའི་བཤད་རྩོམ་དང་ རྟོགས་བརྗོད་
གཏམ་རྒྱུད་ཚུ་དང་། སྙན་ངག་གི་ཉམས་འགྱུར་ལྡན་པའི་ བཅད་ལྷུག་སྤེལ་མའི་སྙན་རྩོམ། གཏང་
ཡིག་ ཞུ་ཡིག་ སྙན་ཞུ་ལ་སོགས་པའི་ ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་དང་། ཚོང་བསྒྲགས་ གསལ་བསྒྲགས་
ལ་སོགས་པའི་ བརྡ་འབྲེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ཡིག་འབྲེལ་གྱི་རྩོམ་རིགས་ཚུ་གི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ག་ར་ བྲི་
ནིའི་ཤེས་ཡོན་གྱི་གནས་ཚད་ནང་ལུ་ ཚུདཔ་འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད།།
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་ི ནིའི་རིག་ ལ་གནས་ཚད།
སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།
༡.

ཡིག་བཟོ་ཚུ་ སྙོམས་འགྲིགས་ཀྱི་ཐོག་ལས་ བཀལ་ཐངས་དང་ མགོ་རྒྱན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ཚུལ་མཐུན་འབད་ ལག་
ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།
༢. རྩོམ་རིགས་ འབྲི་བཀོད་ཀྱི་ལམ་ལུགས་དང་ འབྲི་ཚུལ་མ་འདྲ་བའི་འབྲི་ཐངས་ཚུ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།
༣. གཞན་གྱིས་ རྩོམ་སྒྲིག་འབད་ཡོད་པའི་ རྩོམ་རིག་ཁུངས་ལྡན་ཚུ་གི་ཁྱད་ཆོས་ཚུ་ ཁོང་རའི་རྩོམ་འབྲི་ནང་ལུ་ ལག་
ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༤. འབྲི་རྩོམ་གྱི་སྐབས་ ཞིབ་འཚོལ་འབད་ནི། འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་འབྲི་བཏབ་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ དབྱེ་དཔྱད་
འབད་ནི་ ཞུན་དག་རྐྱབ་ཐངས་ཀྱི་ འབྲི་རྩོམ་ལམ་ལུགས་ཚུ་ རང་སྟོབས་ཀྱིས་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༥. ཕལ་རྩོམ་དང་ སྙན་རྩོམ་ བརྡ་དོན་ཡིག་འབྲེལ་ཚུ་ ཚིས་བཅད་ ཚི་ལྷུག་ སྤེལ་མ་གསུམ་གྱི་ཐོག་ལས་ འོས་
འབབ་ལྡན་ཏོག་ཏོ་འབད་བྲི་ཚུགས་དགོ།
༦. རང་གི་དྲན་སྣང་དང་ མཐོང་སྣང་ ཐོས་སྣང་ མྱོང་ཚོར་གྱི་ཁྱད་རྣམ་དང་ གནད་དོན་ཚུ་ ག་ཨིནམ་འབད་བཀོད་ནི་གི་
དངོས་རྩོམ་དང་། ཡངན། སྒྲོ་བཏགས་ཀྱི་འཆར་རྩོམ་ཚུ་འབྲི་ཚུལ་ཉམས་འགྱུར་གྱི་ འོས་འབབ་དང་ལྡན་པའི་ཚི་
གི་ཐོག་ལས་ ཡིག་ལམ་དུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ།
༧. དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་བྲི་ཚུགས་དགོ།
༨. རང་གི་འབྲི་རྩོམ་གྱི་རིགས་ དཔེ་སྣོད་ནང་བསྡུ་གསོག་འབད་དེ་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ཡར་རྒྱས་ ལྟ་རྟོག་འབད་ཚུགས་
དགོ།
༩. རང་གིས་ཤེས་མི་ སྐད་ཡིག་ཚུ་ལས་རྫོང་ཁའི་ནང་སྐད་སྒྱུར་འབད་ནིའི་ གཞི་འགྱམ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ།
༡༠. བྲི་ནི་ལུ་གོམས་འདྲིས་ཚུད་དེ་མི་ཚེི་ནང་ བྲི་ནི་ལུ་བརྩོན་ཤུགས་དང་ སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་ཚུགས་དགོ།
187

ོབ་དེབ་༨ པ།

༢༠༢༡

བོ ་
༡.
༢.
༣.
༤.
༥.
༦.
༧.
༨.

ོང་ལས་དོན།
སློབ་རིམ་བདུན་པ་ནང་ལྷབ་མི་ བྲི་ནིའི་རིག་རྩལ་ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགསདགོ།
མགྱོགས་ཡིག་ བཟོ་འཁོད་ཏོག་ཏོ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགོ།
འགྲེལ་བཤད། ལོ་རྒྱུས། འཆར་སྣང་འབྲི་རྩོམ་ཚུ་ དབྱེ་དཔྱད་འབད་དེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།
འདྲི་ཤོག་དང་ བཀོད་ཤོག་ བཀང་ནི་དང་ ཐོ་ཡིག་ཚུ་ བཀོད་ཚུགས་དགོ།
འབྲེལ་ཡོད་ གནད་དོན་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཞུ་ཡིག་ གཏང་ཡིག་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།
དྲི་བ་དང་བསྟུན་པའི་ ལན་ཚུ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།
མཁོ་ཆེ་བའི་ བསྡུ་ཡིག་དང་ ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ བྲི་ཚུགས་དགོ།
རྩོམ་འབྲི་འབད་བའི་སྐབས་ འཆར་གཞི་བཟོ་ནི་ ཟིན་འབྲི་བཀོད་ནི་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་ནི་ ཞུན་
དག་རྐྱབ་ཐངས་ཚུ་གི་ རིག་རྩལ་ འཐོབ་ཚུགས་དགོ།
༩. སློབ་རིམ་ བདུན་པ་ནང་ལྷབ་མི་ མིང་ཚི་གུ་ གསར་འཐེབ་ཉུང་ཤོས་༢༠༠ བཀལ་ཏེ་སྡོམ་༡༠༠༠
ཡིག་སྡེབ་ཚངམ་འབད་ བྲི་ཚུགས་དགོ།
༡༠. ལོ་གཅིག་གི་ནང་ལུ་ རང་གི་སྦྱོང་ལཱ་དྲག་ཤོས་༥ ལས་ མ་ཉུངམ་ཅིག་ དཔེ་སྣོད་ནང་ བསྡུ་གསོག་
འབད་ དེ་ ལྟ་རྟོག་འབད་ཐོག་ལས་ རང་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ ཡར་རྒྱས་ གཏང་ཚུགས་དགོ།
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དཔེ་ཚན་གཉིས་པ།
ད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་ ོར་བ།
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ད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་ ོར་བའི་ཁུངས་དོན།
ད་ཡིག་དང་ཡི་གུའི་ ོར་བ།
སྐད་ཡིག་ཟེར་མི་འདི། ང་བཅས་རའི་མི་ཚུ་ གཅིག་གིས་ མནོ་མི་གཅིག་ལུ་ བརྡ་དོན་
སྤྲོད་ལེན་ འབད་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ ཁ་ལས་སླབ་ནི་དང་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲིས་ཏེ་
བསྐྱལ་ནི་དང་ གཉིས་འབད་ཡོད། དེ་གཉིས་ལས། ཡུན་རིང་གི་བར་ན་ གནས་ཐོ་བཀོད་
དེ་ བཞག་ཚུགས་མི་འདི་ ཡིག་ཐོག་གི་ བརྡ་དོན་སྤྲོད་ལེན་འདི་ཨིན། སྐད་ཡིག་ཐོག་
བརྡ་དོན་ སྤྲོད་ལེན་འབད་ནི་འདི་ རྗོད་སྒྲ་ལས་འགོ་བཙུགས་ཏེ། མིང་ཚི་བརྗོད་པ་ བྱ་
བྱེད་ལས་གསུམ་ དངོས་པོ་བདག་གཞན་ དུས་གསུམ་གྱི་རིམ་པ་འདི་ལུ་ སྐད་ཡིག་དང་།
དེ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བྲིཝ་ད། སྐད་ཡིག་འདི་གི་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་གི་ འཐོབ་ཐངས་དང་
འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ བརྡ་སྦྱོར། ཡངན། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བ་ཟེར་སླབ་ཨིན། དེ་ལས་ མིང་ཚི་
རེ་རེ་བཞིན་དུ་གི་ སྔོན་རྗེས་ མགོ་འདོགས་ཀྱི་ སྦྱོར་བའི་འཐོབ་ལམ་ལུ་དག་ཆ་དང་།
ཡངན། ཡི་གུའི་སྡེབ་སྦྱོར་ ཟེར་སླབ་ཨིན་མས།
ཤེས་ཚད་ཀྱི་ གནས་རིམ་གསུམ་པའི་ སྐད་ཡིག་གི་གནས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ མིང་ཚི་
བརྗོད་པ། བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ། གང་ཟག་དང་པ་ གཉིས་པ་ གསུམ་པའི་ དུས་ཀྱི་ཁྱད་
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པར་དང་ བསྟུན་པའི་བྱ་ཚི་ཚུ་དང་། ཡི་གུའི་སྦྱོར་བའི་དོན་ལུ་ མིང་མཐའ་དང་ལྷག་
བཅས་ བྱེད་སྒྲ་དང་འབྲེལ་སྒྲ་ཚུ་དང་། ཡིག་སྡེབ་ཀྱི་དོན་ལུ་ ཚི་མཛོད་ཀྱི་ཡིག་སྡེབ་
ཤེས་དགོཔ་ཚུ་དང་བཅས་ ལྷབ་དགོཔ་འབད་ཚུད་དེ་ཡོད།།
ཡིག་ ར་ མ་གཞག
ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་མནོ་དོན་ཚུ་ ཡིག་ཐོག་ལུ་བཀོད་དེ་ ཕར་དང་
ཚུར་བསྐྱལ་ནི་གི་དོན་ལུ་ ཡི་གུ་ཚུ་ག་དེ་སྦེ་བྲི་ནི་ཨིན་ན? གི་ འབྲི་ཐངས་ལམ་ལུགས་
འདི་ལུ་སླབ་ཨིན། ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་ལུ་ ནང་གསེས་དབྱེ་བ་ ལེ་ཤ་ཡོད་མི་ཚུ་ལས་
ཤེས་ཚད་གནས་རིམ་གསུམ་པའི་ ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་གི་དོན་ལུ་ ཞུ་ཡིག་དང་ གཏང་
ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་རྣམ་གཞག་གཉིས་ ཚུད་དེ་ཡོད།
ཞུ་ཡིག་འདི་ཡང་ གཏང་ཡིག་གི་གྱལ་ཁར་ཚུདཔ་ཨིན་རུང་ རང་ལས་མཐོ་བའི་རིགས་
ལུ་ཕུལ་ནི་གི་ ཡིག་རིགས་ལུ་ ཞུ་ཡིག། ཟེར་སླབ་ཨིན། གནས་རིམ་འདི་ནང་ རང་གི་
སློབ་སྡེའི་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་ རང་དང་འབྲེལ་བ་ཡོད་པའི་ བླམ་སློབ་དཔོན། དེ་ལས་
གཡུས་ཁ་གི་རྒཔོ་ཅིག་ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལ་ཐངས་ཀྱི་སྐོར་ལས་ སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཚུ་
ཚུད་དེ་ཡོད། ཞུ་ཡིག་འབད་ཕུལ་དགོ་མི་ གོང་གསལ་གྱི་ཡུལ་ཚུ་ལུ་ཡང་ ཞུ་ཡིག་
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འབད་བྲི་ནི་ཨིན་ན? གཏང་ཡིག་འབད་བྲི་ནི་ཨིན་ན? ཕུལ་མི་རང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་
འགྱོཝ་ཨིན། གལ་སྲིད་ གོ་གནས་ འདྲན་འདྲ་འབད་མི། དཔེར་ན། སློབ་དཔོན་གྱིས་
སློབ་དཔོན་ལུ་ བླམ་གིས་བླམ་ལུ་ རྒཔོ་གིས་རྒཔོ་ལུ་ཕུལ་བ་ཅིན་ ཞུ་ཡིག་འབད་མེན་
པར་ གཏང་ཡིག་འབད་འགྱོ་དགོ།
ཞུ་ཡིག་གི་རིགས་ལུ། ༡. མགུ་ཡིག ༢. མགུལ་རྒྱན། (ཁ་བྱང་) ༣. གུས་ཕབ།
༤. དོན་ངོ་མ། ༥. ཕུལ་མི་གི་ཁ་བྱང་། ༦. གནམ་ལོ་ཟླ་
ཚེ། ༧. ཕུལ་ཕབ་བཅས་ཚང་དགོ།
གཏང་ཡིག་ཟེར་མི་འདི། རང་དང་འདྲན་འདྲ་འབད་མི་གི་ གོ་གནས་ཅན་ཚུ་དང་ རང་གི་
ནང་མི་ཕམ་སྤུན་ཆ། དེ་ལས་ རང་གི་ཆ་རོགས་དང་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་ཚུ་ལུ་ སྐྱེལ་མི་གི་ ཡི་
གུ་ལུ་སླབ་ཨིན། ཤེས་ཚད་ཀྱི་ གནས་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ རང་གི་ཕམ་དང་སྤུན་ཆ་རོགས་
ཚུ་ལུ་ བསྐྱལ་ནི་གི་གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ སྦྱང་བ་འབད་དགོཔ་ཚུ་ཚུད་དེ་ཡོད།
གཏང་ཡིག་གི་རིགས་ལུ།
༡. མགུ་ཡིག ༢. མགུ་རྒྱན། (ཁ་བྱང་) ༣. དོན་ངོ་མ།
༤. སྐྱེལ་མིའི་ཁ་བྱང་། ༥. གནམ་ལོ་ཟླ་ཚེ་བཅས་ ཚང་དགོཔ་ཨིན།
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ད་ཡིག་དང་ཡི་གུ་ ོར་བའི་གནས་ཚད།
སློབ་རིམ་༡༢ པ་མཇུག་བསྡུཝ་ད་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས།
༡. རྫོང་ཁའི་སྐད་ཡིག་གི་ དགོས་པ་དང་ཕན་ཐོགས་ ཁྱད་རྣམ་དང་སྒྲུབ་ཚུལ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་
དགོ།
༢. རྫོང་ཁའི་ མིང་ཚི་བརྗོད་པའི་རྣམ་གཞག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༣. སྦྱར་བྱ་ཡི་གེའི་ རྣམ་གཞག་དང་ ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༤. བདག་གཞན་དུས་གསུམ་དང་ བྱ་བྱེད་ལས་གསུམ་དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་
དགོ།
༥. ཆོས་སྐད་དང་ རྫོང་ཁའི་རྗོད་སྒྲ་དང་ཡིག་སྡེབ་ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེའི་ཁྱད་པར་ཚུ་ཕྱེ་ཚུགས་དགོ།
༦. ངག་ཐོག་དང་ཡིག་ཐོག་ལུ་ དུས་རྒྱུན་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོ་པའི་ མིང་ཚི་གི་རིགས་དང་ སྒྲ་
གཏམ་དང་ སྐོར་གཏམ་ དཔྱེ་གཏམ་ ཞེ་ས་དང་ཕལ་སྐད་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་
འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༧. རྫོང་ཁ་རོ་མཱན་དང་ཉེར་མཁོའི་ཨིང་ལིཤ་རྫོང་ཁ་ནང་འབྲི་ཐངས་ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༨. གདམ་ང་ཅན་དང་ རྗོད་སྒྲ་ཕྱོགས་མཚུངས་ཀྱི་ ཡིག་སྡེབ་འཁྲུལ་སྤོང་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
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བོ ་ ངོ ་ལས་དོན།
༡. སློབ་རིམ་བདུན་པ་ནང་ལྷབ་མི་ སྐད་ཡིག་གི་རིག་རྩལ་ཚུ་ བསྐྱར་ཞིབ་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་
ཚུགས་དགོ།
༢. སྔོན་རྗེས་ ཡང་འཇུག་ མིང་གཞིའི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༣. ཚིས་བཅད་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཚུ་ ཤེས་ཚུགས་དགོ།
༤. བྱ་ཚི་ཚུ་ལུ་ དུས་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༥. བྱ་ཚི་ བྱེད་ཚི་ སྐུལ་ཚི་ཚུ་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༦. ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ཚུ་ བྱ་ཚི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༧. ན་དང་ནི་ བྱ་ཚི་དང་འཁྲིལ་ཏེ་སྦྱོར་ཚུལ་ ལག་ལེན་འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༨. ད་སྒྲ་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༩. སློབ་རིམ་དང་འཁྲིལ་བའི་ སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས་ནང་གི་ མིང་ཚི་ཚུ་གི་ཡིག་སྡེབ་ཚུ་ཤེས་ཚུགས་
དགོ།
༡༠. ཚི་མཛོད་ ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ མིང་ཚི་གི་གོ་དོན་ལྷབ་ནི་དང་ མིང་ཚི་རྒྱ་སྐྱེད་ འབད་ཚུགས་
དགོ།
༡༡. མཁོ་ཆེ་བའི་ བསྡུ་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་ཚུ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༡༢. ཚི་མཚམས་ བརྗོད་མཚམས་ དོན་མཚམས་ དབྱེ་བ་ཕྱེས་ཏེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ།
༡༣. ཚག་དང་ བརྡ་ཤད་ཀྱི་རིགས་ ངོས་འཛི་འབད་དེ་ ལག་ལེན་ འཐབ་ཚུགས་དགོ།
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༡. ་ཚིག་ ས་ག མ་ ་འ ག་ ལ།
ཡིག་ གས་འདི་ ་ཚིག་ ་ ས་ག མ་གྱི་ད ེ་བ་དང་ བ ན་པའི་ཡི་གུའི་ ོར་བའི་ ོར་
ལས་ ཤེས་ གསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་ ་ཨིན།

ངོས་འཛིན།
བྱ་ཚི་ ཟེར་མི་འདི། བྱེད་པ་པོ་དང་འབྲེལ་མ་འབྲེལ་ ག་དེ་སྦེ་ཨིན་རུང་། སྤྱིར་བཏང་
བྱ་ལས་གང་རུང་ཅིག་ སྟོན་མི་ཚི་ག་ར་ལུ་ བྱ་ཚི། ཟེར་སླབ་ཨིན། དེའི་སྐོར་ལས་
སློབ་རིམ་བདུན་པའི་ནང་ལུ་ བྱེད་འབྲེལ་བྱ་ཚི་དང་ བྱེད་མེད་ལས་ཚི་ དུས་གསུམ་གྱི་
དོན་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་མི་དང་ མེད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ སློབ་སྦྱོང་འབད་ཡོདཔ་
ཨིན།
སློབ་རིམ་འདི་ནང་ལུ་ གཙོ་བོ་དུས་གསུམ་དང་འཁྲིལ་ བྱ་ཚི་ལུ་ཡིག་སྡེབ་སོ་སོར་ཡོད་
མི་དང་། མེད་མི་ཚུ་གི་སྐོར་ལས་ ཚི་མཛོད་ལག་ལེན་འཐབ་སྟེ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་ནི་
ཨིན། དུས་གསུམ་དབྱེ་བའི་བྱ་ཚི་གི་ཡིག་སྡེབ་ལུ་ དུས་གསུམ་ཆ་ར་ལུ་ སོ་སོར་ཡོད་
མི་ འདས་པ་དང་མ་འོངས་པ་ཅོག་འཐདཔ་འབད་མི། དུས་གསུམ་ཆ་ར་ ཅོག་འཐདཔ་
འབད་མི། ད་ལྟ་བ་དང་མ་འོངས་པ་ ཅོག་འཐདཔ་འབད་མི་དང་ བཞི་ཡོདཔ་ཨིན།
དཔེར་ན།
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༡. དུས་གསུམ་གྱི་བྱ་ཚི ཡིག་སྡེབ་ སོ་སོར་ཡོད་མི།
༡
༢
༣
༤
༦

འདས་པ།
བརྡུངས།
བསྐུམས།
བྲིས།
བལྟབས།
བསྒྲུབས།

མ་འོངས་པ།
བརྡུང་།
བསྐུམ།
བྲི།
བལྟབ།
བསྒྲུབ།

༢. དུས་གསུམ་གྱི་བྱ་ཚི་ ཡིག་སྡེབ་ ཅོག་འཐད་མི།
༡
༢
༣
༤
༥
༦
༧

འདས་པ།
སྟོན།
ལྷབ།
ཉོ།
བཀང་།
འགྱོ།
བཙུགས།
རྐྱབ།

མ་འོངས་པ།
སྟོན།
ལྷབ།
ཉོ།
བཀང་།
འགྱོ།
བཙུགས།
རྐྱབ།

ད་ ་བ།
རྡུང་།
སྐུམ།
འབྲི།
ལྟབ།
སྒྲུབ།
ད་ བ།
སྟོན།
ལྷབ།
ཉོ།
བཀང་།
འགྱོ།
བཙུགས།
རྐྱབ།

དུས་གསུམ་དང་ སྐུལ་ཚི་ཆ་མཉམ་ལུ་ ཡིག་སྡེབ་གཅིག་འབད་འགྱོ་མི་གི་ རིགས་ལུ་ འགྱུར་མེད་
ཀྱི་ཡི་གུ་ ཟེར་སླབ་ཨིན།
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༣. དུས་འདས་པ་དང་ མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚི་ ཡིག་སྡེབ་ ཅོག་འཐད་མི།
༡
༢
༣
༤

འདས་པ།
བསྐོར།
བསྐྱལ།
བསྐུལ།
བསྒྲལ།

མ་འོངས་པ།
བསྐོར།
བསྐྱལ།
བསྐུལ།
བསྒྲལ།

ད་ ་བ།
སྐོར།
སྐྱེལ།
སྐུལ།
སྒྲོལ།

༤. དུས་མ་འོངས་པ་དང་ ད་ལྟ་བའི་བྱ་ཚི་ ཡིག་སྡེབ་ ཅོག་འཐད་མི།
༡
༢
༣
༤
༥
༦

འདས་པ།
བཏང་།
བྱུང་།
བྱོན།
ཐོན་།
ཚོགས།
འཛོམས།

མ་འོངས་པ།
གཏང་།
འབྱུང་།
འབྱོན།
འཐོན།
འཚོགས།
འཛོམ།

ད་ ་བ།
གཏང་།
འབྱུང་།
འབྱོན།
འཐོན།
འཚོགས།
འཛོམ།

དེ་བཟུམ་གཞན་ཡང་ འཚོལ་ཏེ་ ལྷབ་དགོཔ་ ཁག་ཆེ་ཤོས་ཅིག་ཨིན།
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་ཚིག་ ་ ས་ག མ་གྱི་འ ེན་ཚིག་/ཚིག་གྲོགས་དང་འཁྐྲིལ་འ ག་ ལ།
༡. མ་འོངས་པའི་ཚི་གྲོགས་/འདྲེན་ཚི་དང་འཇུག་ཚུལ།
(དགོ། ཆོག། ཚུགས། བཅུག། ཤེས། སྲིད། བཏུབ། དབང་། ནུམ། རྒྱུ། ཕྱིར།
སག་ས། དབང་། རན། ལོང་། (ནི། འོང་། གེ་) (པས། བས། མས་) (ཡང་།
ར། རུང་) (ན་ནི་) (པ་མ་བ་/ཝ་) (ས་) (ག་) (མ་མི་)

ཡི་གུ་བྲི་བའི་སྐབས་ བྱ་ཚི་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲེན་ཚི་/ཚི་གྲོགས་འདི་ཚུ་ འཐོན་
པ་ཅིན། མ་འོངས་པའི་ཚི་ སྦྱར་དགོ། དཔེར་ན།
ལྟེམ་ལྟེམ་ བླུག་ཚུགས་པ་ཅིན་ལེགས་ཤོམ་འོང་། ཅ་ལ་ཁུངས་མེད་མི་ བརླག་
བཅུག། ཧ་སག་ལས་ ལོང་བཅུག་ནི་དེ་གིས། ལོ་རྒྱུས་ དྲི་ཤེས་ནི་ཨིན་པས། མནོ་
བསམ་ གཏང་མ་ཤེས་རུང་། དྲང་སྲིད་འོང་ག་ཡང་ མི་ཤེས། བྱ་ལྟ་མི་གིས་ བྱ་ཡང་
བལྟ་སྲིད། དུས་ཚོད་ལུ་ལྷོད་པ་ཅིན་ འཐོན་བཏུབ་ནི་འདྲས་མེན་ཡ། ཉོ་རྒྱུ་མེད་རུང་།
བལྟ་རྒྱུ་ཡོད། སྡིག་པའི་ལཱ་ སྤང་ ནུམ་པ་ཅིན་ རབ་ཨིན། ཕྱི་ཁར་ འཐོན་ སག་ས་
ཅིག་འབད་དེས། ཅ་ལ་ བསྐྱལ་ བཏུབ། བསོད་ནམས་ གསག་ཕྱིར་ དགེ་བ་ལུ་
བརྩོན།
༢. ད་ལྟ་བའི་ཚི་གྲོགས་/འདྲེན་ཚི་དང་འཇུག་ཚུལ།
(དོ། དེས་) (ཚུལ། སྟངས་/ཐངས། ཐབས། ལུགས། སྲོལ་) (མཁན་ པ་ མ་ མི་)
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ཡི་གུ་བྲི་བའི་སྐབས་ བྱ་ཚི་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲེན་ཚི་/ཚི་གྲོགས་འདི་ཚུ་ འཐོན་
པ་ཅིན། ད་ལྟ་བའི་ཚི་ སྦྱར་དགོ། དཔེར་ན།
ལྟེམ་ལྟེམ་ བླུག་དེས། རྒྱུ་ཅ་ལ་ བརླག་ཐངས་ ག་དེ་སྦེ་འདུག? ཧ་སག་ལས་ ལོང་མི་
ག་ཨིནམ? ལོ་རྒྱུས་ འདྲི་སྲོལ་ མིན་འདུག། མནོ་བསམ་ གཏང་ལུགས་ སོ་སོ་ཅིག་
ཨིནམ་མས། དྲང་ཐབས་ཅིག་ འབད་དགོ་པས། བཟུམ་ཨིན།
༣. འདས་པའི་ཚི་གྲོགས་/འདྲེན་ཚི་དང་འཇུག་ཚུལ།
(ཅི། ཆི། ཡི། ནུག་) (ཆི་ད་སོ་) (ཡོད། སྡོད། ཚར། བལྟ། བདའ། འགྱོ། བཀོ།
འབག། གཏང་། ལུས། བཞག། བྱིན། ཞིན་) (རུང་) (ཏེ་སྟེ་དེ་སྦེ་) (ནས་) མ་
ཐག། བཟའ། སྤྲོད། འོང་། བཞུགས།

ཡི་གུ་བྲི་བའི་སྐབས་ བྱ་ཚི་དང་གཅིག་ཁར་ འདྲེན་ཚི་/ཚི་གྲོགས་འདི་ཚུ་ འཐོན་
པ་ཅིན། འདས་པའི་ཚི་ སྦྱར་དགོ། དཔེར་ན།
ལྟེམ་ལྟེམ་ བླུགས་གཏང་པ་ཅིན་ ལེགས་ཤོམ་འོང་། ཅ་ལ་ཁུངས་མེད་མི་ བརླགས་མ་
བཞག། ཧ་སག་ལས་ ལོངས་སྡོད་མི་ མོ་མེན་པས། ལོ་རྒྱུས་ དྲིས་བལྟ་ནི་ ཨིན་པས།
མནོ་བསམ་ བཏང་རུང་ འགྱོ་མ་བཏུབ། དྲངས་ད་འོང་ག་ཡང་ མི་ཤེས། བཟུམ་ཨིན།
ོང་ །

༡. དྲིས། བསྐྱུགས། གཏང་། སྤང་། དྲངས། བྲི། བརླག། གཅུ། འཆམ། ཕྱར་ ཚུ་ལུ་
ཚི་གྲོགས་/འདྲེན་ཚི་སྦྱར་ཏེ་ རྗོད་ཚི་རེ་བཟོ།
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༢.
༣.
༤.
༥.

༢༠༢༡

(པ་མ་བ་/ཝ་) བྱ་ཚི་དང་འཇུག་པའི་ དཔེར་བརྗོད་རྐྱབ།
འོང་། ལོང་། འཐོབ། འདྲེ། བརྗེ། རྗེད། སྐྱེལ་ཚུ་གི་ འདས་ཚི་བྲིས།
(རུང་) འདས་པ་དང་། མ་འོངས་པ་དང་ སྦྱར་ཚུལ་ དཔེ་གཉིས་རེ་ བྲིས།
འདྲེན་ཚི། འགྱོ། འོང་། མཁན། མ། བྱིན། ཚུགས། ཡང་། ར་ ཚུ་དང་གཅིག་
ཁར་ བྱ་ཚི་སྦྱར་ཏེ་ དཕེར་བརྗོད་རེ་ བྲིས།
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༣. ད་ །
ད་ཡིག་ལག་ལེན་ བས་ཚིག་གི་ ོར་བ་ནང་ད་ འི་འ ག་ ལ་གྱི་ལག་ལེན་ཤེས གས་ནི།

ངོས་འཛིན།
ད་སྒྲ་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་པ་བཟོ་བའི་སྐབས། ལཱ་ འབད་བའི་དུས་ཚོད་དང་། སྐུལ་ཚི་
གི་དོན་སྟོན་མི་འདི་ཨིན།།
༡. དུས་སྟོན་པ།
ལཱ་འབད་བའི་ཚི་སླབ་ད་ ལཱ་འདི་ དུས་ནམ་འབདཝ་ཨིན་ན? གི་ དུས་ཚོད་
སྟོན་པའི་ སྒྲ་ལུ་འཇུགཔ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན།
ཀ་ སླབ་ད་ ཉན་མ་བཏུབ།
ཁ་ ལོ་གསརཔ་ཚེཔ་ད་ དགའ་སྟོན་འབད།
ག་ ལོ་ན་རྒསཔ་ད་ མི་དགའ་བས།
ང་ ལྟོ་བཟའཝ་ད་ སྐད་མ་རྐྱབ།
ཅ་ ལཱ་འབདཝ་ད་ འུ་སྡུག།
ཆ་ ཆོས་ལྷབ་ད་ སེམས་མ་ཡེངས།
ཇ་ ཨརཝ་བརྐུཝ་ད་ ཁྲིམས་ཕོག།
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༢. སྐུལ་ཚི་ལུ་འཇུག་པ།
ལཱ་དང་བྱ་བ་ ག་ཅི་ར་འབད་རུང་ དེ་མི་གཞན་ཅིག་ལུ་ སྐུལ་མ་འབད་བའི་སྒྲ་
ཅིག་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན།
ཀ་ སླབ་པའི་ཁ་ལུ་ཉན་ད།
ཁ་ དཔེ་ཆ་ལྷབ་ད།
ག་ ལཱ་འབད་ད།
ང་ ལྟོ་བཟའ་ད།
ངོ ་ །
༡. ས་ ོན་པའི་ དཔེར་བ ོད་༥ ིས།
༢. ལ་ཚིག་ ་འ ག་པའི་ དཔེར་བ ོད་༥ ིས།
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༤༽ ནི་ འི་འ ག་ ལ།

ཀ༽ མིང་གི་ ཤུལ་ལས་འཇུག་ནི། དཔེར་ན།
ཁོནི་ དྲག་པས། ངནི་ ཉམ་ཆུང་ཨིན། ལྟོནི་ མིན་འདུག། ཤིངནི་
དཀོན་པས། ལཱནི་ མང་པས། བཟུམ།
ཁ༽ བྱ་ཚི་ མ་འོངས་པའི་ཚི་གི་ ཤུལ་ལས་འཇུག་ནི། དཔེར་ན།
བྲིནི་ བྲིས་ནུག། བལྟནི་ མ་བལྟ་བས། བསྐྱལནི་ སྐྱེལ་དོ། བསྒྲུབནི་
སྒྲུབ་དེས།

སེམས་ཁར་བཞག་དགོཔ།

ིས་ཡི།

བྲིནི་

འ ི་དོ།

- ནི་སྒྲའི་ ཧེ་མའི་བྱ་ཚིག་ མ་འོངས་པའི་ཚིག་ འོང་དགོཔ་དང་།

- ཤུལ་མའི་ཚིག་འདི་ འབྲི་དོ། བཟུམ་ ད་ལྟ་བ་དང་། བྲིས་ཡི། བཟུམ་ འདས་པ་དང་ ད་ལྟ་བའི་

ཚིག་ གང་རུང་མ་གཏོགས། སྐུལ་ཚིག་དང་ མ་འོངས་པའི་ ཚིག་མི་འོང།
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༥༽ ན་ འི་འ ག་ ལ།

ཀ༽ དཔེ་དང་པ།

གཏངན་ གཏང་ད་ས།
མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚི།

ཕྲད།

སྐུལ་ཚི་དང་། སྐུལ་ཚི་གི་གྲོགས།

དེ་བཟུམ་འབད།
བྲིན་ བྲིས་ཤིག། བཟའན་ བཟའ་ས། བླུགན་ བླུགས་ད། སྡོདན་ སྡོད་ཤིག།
བཟུམ། ཕྲད་ ན་གི་ ཧེ་མའི་བྱ་ཚི་འདི་ མ་འོངས་པའི་དང་ ཤུལ་མ་གི་འདི་
སྐུལ་ཚི།
ཁ༽ དཔེ་གཉིས་པ།

བ གན་ བ ག་ནི།
མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚི།

ཕྲད།
205

མ་འོངས་པའི་བྱ་ཚི་དང་ཚི་གྲོགས།

ོབ་དེབ་༨ པ།

༢༠༢༡

དེ་བཟུམ་འབད།
བྲིན་ བྲི་ནི། བཟའན་ བཟའ་གེ། བླུགན་ བླུག་བཅུག། སྡོདན་ སྡོད་ཚུགས།
བཟུམ། ཕྲད་ ན་གི་ ཧེ་མའི་བྱ་ཚི་འདི་ མ་འོངས་པ་དང་། ཤུལ་མ་གི་འདི་
མ་འོངས་པའི་ བྱ་ཚི།
བཅུད་བསྡུ་བ་ཅིན། ན་ སྒྲ་འདི་གི་ ཧེ་མའི་བྱ་ཚི་འདི་ མ་འོངས་པ་དང་།
ཤུལ་མའི་བྱ་ཚི་འདི་ སྐུལ་ཚི་དང་། མ་འོངས་པ་ གང་རུང་མ་གཏོགས་
གཞན་མི་འཇུག།
ོ ང་ །
༡.
༢.

ན་སྒྲ་ མ་འོངས་པ་དང་ སྐུལ་ཚི་ལུ་ འཇུག་མི་དཔེ་༡༠ བྲིས།
ན་སྒྲ་ མ་འོངས་པ་དང་ མ་འོངས་པ་ལུ་ འཇུག་མི་དཔེ་༡༠ བྲིས།
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༦. ཚིག་མཚམས་བ ོད་མཚམས་དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས།
ཡིག་ གས་འདི་ ོང་ཁ་ བ་ བས་ ག་པའི་ བས་ ི་བའི་ བས་ ་ ཚིག་མཚམས་
གཅད་ཐངས་དང་ བ ོད་མཚམས་གཅད་ཐངས་ དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས་ ་ ཤེས་
གསཔ་བཟོ་ནིའི་ཐབས་ ་ཨིན།

ཚིག་མཚམས་གཅད་ཐངས།
རྫོང་ཁ་འདི་ ཁ་ལས་སླབ་དགོ་རུང་། ཡི་གུ་ལྷག་དགོ་རུང་། གནད་དོན་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚི་
གཅིག་ཁར་བསྡོམས་ཏེ། སླབ་དགོ་མི་ཚུ་གི་བར་ན་ ཚི་མཚམས་ གཅད་དགོ། དེ་ཡང་
མང་ཤོས་ར་ ཚི་འབྲུ་གཉིས་རེ་ གཅིག་ཁར་སླབ་དགོཔ་ འཐོནམ་ཨིན། དེ་གུ་ ཕྲད་
དང་རྣམ་དབྱེ་ཚུ་སྦྱརཝ་ད། ཡིག་འབྲུ་ལྔ་དང་ དྲུག་ཚུན་ཚོད་ཡང་ གཅིག་ཁར་སླབ་དགོཔ་
ཡོད།
ཚི་མཚམས་གཅད་དགོཔ། མང་ཆེ་བ་ཅིག་ ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ། མིང་། མིང་མཐའ། བྱ་
ཚི་གི་ཚི་གྲོགས་ཚུ་དང་། བརྗོད་དོན་གཙོ་བོ་/གཙོ་ཚི། ག་ཡོད་སར་ གོ་དོན་
འཁྲུལ་མི་འཁྲུལ་ འོས་འབབ་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ ཚི་མཚམས་ གཅད་དགོ། དཔེར་ན།
ཕན་ ཐོགས་ཡོད། (ཕན་ གཙོ་ཚི་དང་། ཐོགས་ བྱ་ཚི་ལུ་གྱུར་ཡོདཔ་ལས། གཙོ་ཚི་ལས་ མཚམས་གཅད་དགོ་)
ཕན་ཐོགས་ ཡོད། (ཕན་ཐོགས་ མིང་དང་། ཡོད། བྱ་ཚི་ལུ་ གྱུར་ཡོདཔ་ལས། མིང་ལས་ མཚམས་གཅད་དགོ་)
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ནམ་ར་འབད་རུང་། ཚི་མཚམས་ ལེགས་ཤོམ་འབད་བཅད་དེ་ སླབ་དགོཔ་དང་ ལྷག་
དགོཔ་ཨིན། ཚི་མཚམས་ལེགས་ཤོམ་འབད་ མ་གཅད་པ་ཅིན། ང་ན་ ཚ་མེད། ཀྱི་
དཔེ་བཟུམ་འབད་ ནོར་འཁྲུལ་ཞུགས་ནི་གི་ ཉེན་ཁ་ཡོད། ཡི་གུ་བྲིཝ་ད་ར། ཚི་
མཚམས་བཅད་དེ་ བྲི་བ་ཅིན། ལྷག་ནི་གི་དཀའ་ངལ་ མར་འབབ་ འགྱོཝ་ཨིན། དེ་
འབད་ནི་དེ་གིས་ ཡི་གུ་བྲཝི ་ད། ཧེ་མ་གི་ ལམ་ལུགས་ནང་མེད་རུང་ ད་རེས་ལྷག་ནི་གི་
དཀའ་ངལ་སེལ་ཐབས་ལུ་ ཚི་མཚམས་བཅད་དེ་ བྲི་ནིའི་ལམ་སྲོལ་ གཤམ་གསལ་
ལྟར་ཨིན། དཔེར་ན།
༡. ང་ ཀྲོང་གསར་ལུ་ འགྱོ་ནི།
༢. ཨ་ཞང་ཡང་ གླིང་བཞི་ལུ་ ལྟ་སྐོར་འགྱོ་ས་ལས་ ལོག་ལྷོད་དེ་ཡོད།
༣. དུས་ཅི་ ང་གིས་ སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ མཐར་འཁྱོལ་ཚུགསཔ་ འབད་དགོ་པས།
༤. སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔེ་ཆ་སྟོནམ་ད། ཨ་ལོ་ཚུ་གིས་ དྲནཔ་བཏོན་ཏེ་ ཉན་དགོ།
བ ོད་མཚམས་གཅད་ཐངས།
བརྗོད་མཚམས་ ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་པ་ཚུ་ག་ར་ མཚམས་མ་གཅད་པར་ རྒྱུན་བསྣར་ཏེ་
མ་བྲི་བར། བརྗོད་པ་རྐྱང་པ། ཆ་ཚང་བ། སྣ་སྡུད། ག་ཅི་ར་ཨིན་རུང་ བརྗོད་མཚམས་
བཅད་དེ་བཟོ་དགོ། བརྗོད་མཚམས་ མ་གཅད་པ་ཅིན། ལྷག་ངོ་ མ་བདེཝ་ མ་ཚད། དོན་
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དག་ཡང་ ཧ་ གོ་མི་ཚུགས། དེ་འབད་ནི་དེ་གིས་ བརྗོད་མཚམས་ཀྱི་ ལམ་ལུགས་
གཤམ་གསལ་ལྟར་ གཅད་དགོ།
ཀ་ བརྗོད་པ་རྐྱང་པ། དཔེར་ན།
༡. ཆ་རོགས་དང་ འཕྱད་པར་ སོང་།
༢. ལྷ་ལུ་ ཕྱག་འཚལ།
༣. སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔེ་ཆ་ སྟོན།
༤. སློབ་ཕྲུག་གིས་ ཆོས་རྒྱུགས་ ཕུལ།
ཁ་ བརྗོད་པ་ཆ་ཚང་བ། དཔེར་ན།
༡. སྨིན་དྲུག་ ད་སག་དྲོ་པ་ལས་ མུ་ཏིག་ཐང་སློབ་གྲྭ་ནང་ ཁོ་རའི་ཆ་
རོགས་ བཀྲ་ཤིས་དང་ འཕྱད་པར་ ཡར་སོ་ནུག།
༢. ལྷ་མོ་ཨ་རྟག་ར་ ལྕང་སྒང་ཁ་ལྷ་ཁང་ནང་ ཕྱག་འཚལ་བར་ འགྱོཝ་
ཨིན་མས།
༣. གཟའ་ མིག་དམར་ལུ་ སློབ་དཔོན་གོངམ་ ཚེརིང་གིས་ རྫོང་ཁ་སྟནོ ་
གནང་ཡི།
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༤. སློབ་རིམ་8 པའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ སྤྱི་ཚེ་༡༥ ལས་ ལོ་ཕྱེད་ཆོས་
རྒྱུགས་ཕུལ་ནི་ འགོ་ བཙུགས་དགོཔ་ཨིན།
ག་ བརྗོད་པ་སྣ་སྡུད། དཔེར་ན།
༡. ང་ ཆ་རོགས་དང་ འཕྱད་པར་ འགྱོཝ་ད། ཁོ་ ལྷ་ཁང་ནང་ ཕྱག་ཕུལ་
ཏེ་ སྡོད་ནུག།
༢. སློབ་དཔོན་གྱིས་ དཔེ་ཆ་སྟོན་ཚརཝ་ཅིག་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ ཆོས་
རྒྱུགས་ ཕུལ་དགོཔ་ ཨིན་མས།
༣. གཟའ་ མིག་དམར་ལུ་ སློབ་དཔོན་ཚེརིང་གིས་ རྫོང་ཁའི་དཔེ་ཆ་
སྟོནམ་ད། སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གིས་ དྲི་བ་ལེ་ཤ་ཅིག་བཀོདཔ་ལས་ སློབ་
དཔོན་ ཐུགས་མཉེས་ཡི།
༤. སློབ་རིམ་8 པའི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ ལོ་ཕྱེད་ཆོས་རྒྱུགས་ ཕུལ་ ཚར་
ཞིནམ་ལས། ངལ་གསོ་ལུ་ མ་འགྱོ་བར་ ཉིནམ་༥ རེ་སློབ་གྲྭ་ནང་ མེ་
ཏོག་ལྡུམ་རའི་ ལཱ་ འབད་དགོཔ་ ཨིན་མས།
ོང་ ། འོག་གི་ དོན་མཚམས་འདི་ ཚིག་མཚམས་ བཅད་དེ་ ིས།
༉

ང་བཅས་རའི་འབྲུག་རྒྱལ་ཁབ་ནང་གཡུས་སོ་སོའི་ལམ་ལུགས་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ལོ་ཨ་རྟག་རའི་ལྟདམོ་དང་དུས་
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དོན་མཚམས་གཅད་ཐངས་/གྲལ་འབེབས།
དོན་མཚམས་ ཟེར་མི་འདི་ དོན་ཚན་མ་འདྲཝ་ཚུ་ ག་ར་གཅིག་ཁར་ མཐུདཔ་མཐུད་སར་
འབད་ མ་བྲི་བར། དོན་ཚན་རེ་ རྫོགསཔ་ད། གྱལ་ཐེངས་རེ་ཕབ་སྟེ་ དོན་ཚན་སླ་མ་བསྲེ་
བར་ འབྲི་མི་ལུ་ སླབ་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད། དོན་མཚམས་རེ་ནང་ བརྗོད་པ་གཉིས་ལས་
འགོ་བཙུགས་ཏེ་ བཞི་ལྔ་རེ་ཚུད་དགོཔ་ ཨིནམ་ལས། བརྗོད་པ་གཉིས་ལས་ ཉུང་ནི་མི་
འོང་། དཔེར་ན།
འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་ལུ་ རྫོང་ཁའི་ཤེས་ཚད་ཡར་
རྒྱས་ གཏང་ནི་ལུ་ ཁྱད་རིག་གི་རིག་རྩལ་ གསརཔ་ཚུ་ འཐོབ་ཚུགས་ནི་ཨིན་
པས། རིག་རྩལ་འདི་ཚུ་ སློབ་རིམ་སོ་སོའི་ སློབ་དེབ་ལེགས་བཅོས་ འབད་མི་
ནང་བཙུགས་ཏེ་ སང་ཕོད་ལས་ སློབ་གྲྭ་ཁག་ཚུ་ནང་ སྟོན་ནི་འགོ་བཙུགས་ནི་
ཨིན་པས།
དེ་བཟུམ་མའི་ སློབ་དེབ་ལེགས་བཅོས་ཀྱི་ལཱ་ཚུ་ ཤེས་རིག་རྩ་གཞུང་དང་ ཁྱད་
རིག་རྒྱབ་སྐྱོར་སྡེ་ཚན་གྱིས་ འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ བཟོ་བའི་བསྒང་འདུག། ལཱ་
དེ་ནང་ བཅའ་མར་གཏོགས་མི་ཡང་། སློབ་གྲྭ་ཁག་གི་སློབ་དཔོན་ཚུ་དང་། རྩ་
གཞུང་འགོ་དཔོན་ཚུ། ཤེས་རིག་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ་ནང་གི་ ལེགས་སྦྱར་བ་
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འབྲུག་ཆོས་རྒྱུགས་འགོ་དཔོན་ ཤེས་རིག་ལྟ་ཞིབ་རྒྱབ་སྐྱོར་འགོ་དཔོན་ རྫོང་ཁ་
མཁས་ཚོགས་འཐུས་མི་དང་། ཁྲི་འཛི་ རྫོང་ཁ་གངོ ་འཕེལ་ལྷན་ཚོགསཀྱི་
དྲུང་ཆེན་ཚུ་ ཨིན་མས། ཟེར་དོ་བཟུམ་ཨིན།
ཕན་འདེབས།
-

ད ེ་བ་ད ད་དེ་ ཤད་དང་ས་ ོང་ བཞག་ཐངས།
- ཁོ་མེན། ང་ཨིན། ( ོད་ཚིག་སོ་སོ་ཨིནམ་ཤེས་དགོ་)
- ཀ ་གིས་ ཡི་གུ་ འ ི་དེས། (ཀ ་བ ོད་དོན་གཙོ་བོ་)
- ཀ ་གིས། ང་ མི་འགྱོ། ཟེར་ བ་དེས།(ཀ ་ ལོ་ ས་བཤད་མིའི་ཚིག་)
- ོབ་དཔོན་གྱིས། ེདམོ་ ེ་ནི་ མི་འོང་། ཟེར་ ག ངས་ ག། ( ོབ་དཔོན་ ལོ་
ས་བཤད་མི་ཚིག་)
- དཔེར་ན། ་ འ ར་དོ་བ མ་ འ ར་དགོ། (དཔེར་ན། དཔེ་འ ེན་གྱི་ཚིག་ ོད་
ཚིག་དང་ ་མ་བ ེ་བར་ ི་དགོ་)
- བ ་ག ང་ལས། ད་དེ་ག་ང་བ་མ་འ།། མཐའ་མེད་བཅས་ལ་ས་ ེ་འཐོབ།། ཟེར་
འཐོན་ནི་ཡོད།(བ ་ག ང་ལས། ང་གི་ འ ང་ཁུངས་ ོད་ཚིག་དང་ ་མ་བ ེ་བར་
ི་དགོ་)
- ཀེ་བ་ བ ོ་བར་ འགྱོ་ནི། ཟེརན། འགྱོ་ མི་དགོ་ལོ། བ མ་ཨིན། (ཀེ་བ་ བ ོ་
བར་འགྱོ་ནི། ཟེར་བའི་ བས། ཀེ་བ་ གཙོ་ཚིག། འགྱོ་ མི་དགོ་ལོ། ཟེར་བའི་ བས།
འགྱོ་ གཙོ་ཚིག་ཨིན། དེ་གཉིས་ བ ོད་པ་སོ་སོ་ ཨིནམ་ལས། བ ོད་པ་གཉིས། ་
མ་བ ེ་བར་ ི་དགོ་)
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༧. བ ་ཡིག་འ ི་ཐངས་ཀྱི་ལམ་ གས།
ཡིག་ གས་འདི་ གཞན་གྱིས་ཡི་གུ་ བ ་ཡིག་ ིས་ ིཝ་རེ་ འཐོནམ་ད། རང་གིས་ ག་ གས་ནི་
དང་ དོན་དག་ ཧ་གོ་ གས་པའི་ཐབས་དང་། དེ་ལས་ ས་ ན་ ང་ ་ཅིག་ནང་ ཡི་གུ་ ི་དགོཔ།
དཔེར་ན། གནས་ ལ་བ ་ལེན་འབད་ནི་དང་ ཟིན་འ ི་བཏབ་དགོ་པའི་ བས་ ་ མགྱོགས་པ་
མགྱོགས་པ་ ི་ གས་ནིའི་དོན་ ་ བ ་ཡིག་འ ི་ཐངས་ ཤེས་ གསཔ་བཟོ་ནིའི་ དོན་ ་ཨིན།

ངོས་འཛིན།
བསྡུ་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ ཡི་གུའི་ སྡེབ་དང་བརྗོད་པ་ རིངམོ་ཡོད་མི་ཚུ་ ཚུར་བསྡུ་ཞིནམ་ལས། ཐུང་སུ་
ཅིག་ནང་ འབྲི་མི་ལུ་སླབ་ཨིན། ཡི་གུའི་ སྡེབ་བསྡུ་ཐངས་ཡང་ མང་ཆེ་ཤོས་ ཚི་འབྲུ་གཉིས་ཡོད་
མི་དེ་ བསྡུཝ་ཨིན་རུང་། རེ་ཚེསྐབས་ རིནོེ་ཟེར་དོ་བཟུམ། ཚི་འབྲུ་གསུམ་ ཡོད་མི་ཡང་ བསྡུ་
དགོཔ་ འཐོན་ནི་ཡོད། བསྡུ་ཡིག་འདི་ བྲི་བའི་སྐབས་སུ། ཡི་གུ་ངོ་མ་ནང་ འཐོབ་ལམ་མེད་པའི་ ཡི་
གུ་ཚུ་ བྲི་དགོཔ་ཨིན། བསྡུ་ཡིག་ལུ་ ནང་གསེས་དབྱེ་བ། སྡེབ་ བསྡུ་བསྡུཝ། ཚི་ བསྡུ་བསྡུཝ།
ཕྲད་དང་རྣམ་དབྱེ་ བསྡུ་བསྡུཝ། ཡོད་མི་ཚུ་ འོག་ལུ་ བཀོད་དེ་ཡོད།
༡. བེ ་ ད་ཀྱི་བ ་ཡགི
མ་ ད་མི།
ད་མི།
བཀའ་ ིན།
བཀྲིན།
་གསོལ།
ོལ།
བཀྲ་ཤིས།
བཀྲིས།
ཨོ་ ན།
ོན།
ག་ཤོས།
གོས།

༢. ཚིག་ ད་ཀྱི་བ ་ཡིག
མ་ ད་མི།
ོ་ ེ་ ོབ་དཔོན།
ན་ཚོགས་གླིང་།
ག་ན་ ོ་ ེ།
ང་ བ་སེམས་དཔའ།
ོ་ ེ་སེམས་དཔའ།

213

༣. ད་ མ་ད ་ེ ད་མིའི་བ
ད་མི།
མ་ ད་མི།
ོར་ ོབ།
ལ་པོའི་ ས།
ན་གླིང་།
ཤར་དང་ བ།
ག་ ོར།
དཀརཔོ་དང་ནགཔོ།
ང་སེམས།
་བ་དང་ ོད་པ།
ོར་སེམས།
ལ་པོ་དང་ ོན་པོ།

་ཡགི
ད་མི།
ལ་ ས།
ཤར་ བ།
དཀར་ནག།
་ ོད།
ལ་ ོན།
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༨. བ ོད་པ་ ང་པ་ ཆ་ཚང་ ་ ད་ ཚིགས་བཅད་ཀྱི་བ ོད་པ།
ཡིག་ གས་འདི་ ོང་ཁའི་ ་དོན་ གསལ་མི་གསལ་འདི་ བ ོད་པ་བཟོ་ཐངས་ ཚགས་ཁར་ ད་
མི་ ད་ ་ རག་ལསཔ་ཨིན། བ ོད་པ་བཟོ་ནི་དང་གཅིག་ཁར་ ཚིག་གི་ས་ ོང་ ཚིག་མཚམས་
གཅད་ཐངས་ ་ཤེས་ནི་དང་། བ ོད་པ་ ་ཡང་ ནང་གསེས་ཀྱི་ད ེ་བ་ ེ་བ་ཅིན། བ ོད་པ་ ང་པ།
བ ོད་པ་ཆ་ཚང་བ། བ ོད་པ་ ་ ད་དང་ག མ་ཡོདཔ་ལས་ དེ་ ་ཤེས་ གས་པའི་དོན་ ་ཨིན།

བརྗོད་པ་ཟེར་མི་འདི་ བརྗོད་དོན་ཆ་ཚང་སྟོན་མི་ཅིག་ལུ་ གོ་དོ་ཡོདཔ་དང་། ལ་ལུ་ཅིག་
གིས། མིང་ཚི་འཕྲེང་བར་སྤེལ་བ་ བརྗོད་པའི་མཚན་ཉིད། ཟེར་ སླབ་སྲོལ་ཚུ་ཡོད།
རྫོང་ཁའི་སྒྲ་དོན་ གསལ་མི་གསལ་འདི་ བརྗོད་པ་བཟོ་སྟངས་ ཚགས་ཁར་ཚུད་མི་ཚུད་
ལུ་ རག་ལས་ཏེ་ཡོད། བརྗོད་པ་གི་སྐོར་ལས་ གོང་ལུ་ ཚི་ཚམས་ དོན་མཚམས་གཅད་
ཐངས་ཀྱི་སྐབས་ལུ་ དུམ་གྲ་རེ་ བཤད་ཡོད་རུང་ ནཱ་ལུ་ཁ་གསལ་འབད་བཤད་པ་ཅིན།
བརྗོད་པ་བཟོཝ་ད། རྗོད་ཚི་གཙོ་བོ་དང་ བྱ་ཚི་གཅིག་ ཨིན་ཅི་མིན་ཅི་ ཚང་དགོ། རྗོད་
ཚི་རིངམོ་ཨིན་པ་ཅིན། ཕྲད་རྣམ་དབྱེ་ ཁྱད་ཚི་ དུས་ཚི་ཚུ་ བཙུགས་ཏེ་ བཟོ་དགོ།
དེ་བཟུམ་གྱི་བརྗོད་པ་ལུ་ ནང་གསེས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ཕྱེ་བ་ཅིན། བརྗོད་པ་རྐྱང་པ། བརྗོད་པ་ཆ་
ཚང་བ། བརྗོད་པ་སྣ་སྡུད་དང་གསུམ་ཡོད།
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ཀ་ བརྗོད་པ་རྐྱང་པ།
ང་ འགྱོ་དོ།
མེ་ཏོག་ སྐྱེས་ནུག།
ཁོང་ ལྷོད་ཅི། ཟེར་བ་ཅིན།
བརྗོད་དོན། ང་ མེ་ཏོག་ ཁོང་ ཟེར་མི་ཚུ་ལུ། བྱ་ཚི། འགྱོ་དོ། སྐྱེས་ནུག།
ལྷོད་ཅི། ཟེར་མི་ཚུ་ སྦྱརཝ་ད། ང་ འགྱོ་དོ། ཟེར་བའི་ དོན་ཙམ་ཅིག་སྟོན་
ཚུགསཔ་ལས། དེ་བཟུམ་མའི་ བརྗོད་པའི་རིགས་ལུ་ བརྗོད་པ་རྐྱང་པ། ཟེར་
སླབ་ཨིན།
ཁ་ བརྗོད་པ་ ཆ་ཚང་བ།
ང་ ད་ ོ་ ཁྐྲོམ་ཁར་ ཉོ་ཚོང་ བ་པར་ འགྱོ་དོ།
་ འབད་མི་ ་གིས་ ས་ཚོད་ཁར་ ཀྲིག་ཀྲི་ཚགས་ཁར་ ད་ ག། ཟེར་བ་ཅིན།
རྗོད་ཚི་གཙོ་བོ་གི་མིང་ཚི།
ང་
ད་ ོ་
ཟེར་མི་འདི་ དུས་སྟོན་པའི་ཁྱད་ཚི།
ཁྐྲོམ་ཁར་
བྱ་བའི་ཡུལ་གྱི་མིང་ཚི།
ཉོ་ཚོང་ བ་པར་
བྱ་ལས་དགོས་ཆེད་ཀྱི་རྣམ་དབྱེ།
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བྱ་ཚི་ངོ་མ་དང་། ད་ལྟ་བའི་དུས་སྟོན་པའི་ སྒྲ་ཚུ་
ཡོད་པའི་བསྒང་ལས་ བརྗོད་དོན་ ས་གནས་ དགོས་དོན་ དུས་ཚུ་ག་ར་ གསལ་
ཏོག་ཏོ་ ཧ་ག་ོ ཚུགས་ནི་འདི་གིས། དེ་བཟུམ་མའི་ རིགས་ལུ་ བརྗོད་པ་ཆ་ཚང་
བ། ཟེར་སླབ་ཨིན།
ག་ བརྗོད་པ་སྣ་སྡུད།
འགྱོ་དོ།

ང་ ལོག་ ོད་དེ་ བ ཝ་ད། མོ་ཁྱིམ་ནང་ ོ་བཟའ་ ེ་ ོད་ ག།
ཁོང་ ཆ་ཁྱབ་ ོ་ བཟའ་ཚརཝ་ད་ མ་གཏོགས། ང་ ཁྱིམ་ནང་ལས་ར་ མ་
འཐོན། ཟེར་བ་ཅིན། བ ོད་པ་རེ་རེའི་ནང་ ་ དགོས་དོན་མ་འ ཝ་ གཉིས་ཡོད་
ནི་དེ་གིས་ དེ་བ མ་མའི་རིགས་ ་ བ ོད་པ་ ་ ད། ཟེར་ བ་ཨིན།

ང་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་བརྗོད་པ།
ཡིག་རྒྱུགས་འདི་ སྙན་ཚི་གི་རྩོམ་རྐྱབ་ཤེས་ནི་དང་། གཞན་གྱི་སྙན་རྩོམ་ཚུ་
ལྷག་ཚུགས་ནི་གི་དོན་ལུ་ཨིན། ཚིས་བཅད་ཀྱི་རྩོམ་ཚུ་ཡང་ བརྗོད་པའི་གྲས་
སུ་ཚུདཔ་ཨིན། དེ་མ་ཚད། སྙན་ངག་གི་ལུས་ རྣམ་པར་གཞག་པའི་དབྱེ་བ་ལུ་
ཚིས་བཅད་ ཚི་ལྷུག་ སྤེལ་མ་དང་ ལྷམ་པ་གསུམ་འབད་ ཆ་བཞགཔ་
ཨིན།
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ཚི་ལྷུག་པ་དེ་གི་ བརྗོད་པ་རྐྱང་པ། ཆ་ཚང་། སྣ་སྡུད། གང་རུང་ལས་ ལོགས་
སུ་མེད་པའི་ཁར་ སྤེལ་མ་ཡང་ཚིས་ལྷུག་པ་དང་ ཚིས་བཅད་སླ་བསྲེས་ཏེ་
ཡོད་མི་འདི་ར་ཨིན། དེ་འབདཝ་ད། ཚིས་བཅད་ལུ་ དུམ་གྲ་ཅིག་མ་འདྲཝ་
འབད་ བཟོ་དགོཔ་ཡོད་མི་འདི་ མང་ཤོས་ར་ བརྗོད་དོན་ཆ་ཚང་རེ་ ཤོ་ལོ་ཀ་
ཟེར་ ཚི་རྐང་བཞི་རེའི་ནང་ ཆ་ཚངམ་འབད་ བཟོ་དགོཔ་ཡོདཔ་མ་ཚད། ལ་
ལུ་གིས་ ཚི་རྐང་གཉིས་རེའི་ནང་ ཚངམ་འབད་བཟོ་སྲོལ་ཡང་ཡོད། ཚི་རྐང་
རེ་ལུ་ ཚི་འབྲུ་གསུམ་མ་ལས་ འགོ་བཙུགས་ཏེ་ ཚི་འབྲུ་སོ་དྲུག་ཚུན་ཚོད་
བཟོ་སྲོལ་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་། རྫོང་ཁའི་ནང་ མང་ཤོས་ར་ ཚི་འབྲུ་
དྲུག་མ་ལས་ དགུ་མ་མན་ཆད་ འབྲི་སྲོལ་ཡོད། དཔེར་ན།
ཚི་འབྲུ་དྲུག་མ།
སྐུ་གཟུགས་ཙཱ་རི་སྨྱུག་མ།། ཞལ་འཛུམ་པདྨ་འདྲ་བ།། ཡིད་འོང་མཛེ་པའི་བུ་མོ།།
སེམས་ལས་ཡལ་ས་མིན་འདུག།
ཚི་འབྲུ་བདུན་མ།
སྐལ་མཉམ་འབྲུག་གི་མི་མང་ལུ།། ལྷག་བསམ་རྣམ་དག་ཞབས་ཏོག་འདི།།
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འགྱུར་མེད་ཞུ་བའི་ཁས་བླང་ཡོད།། ཐུགས་རིག་མཁས་པའི་སློབ་དཔོན་གྱི།། བྱམས་
དང་བརྩེ་བའི་ཐུགས་རྗེ་ལས།། སློབ་ཕྲུག་ཡོངས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི།། པད་ཚལ་འབྱེད་པ་
བཀྲིན་ཆེ།།
ཚི་འབྲུ་བརྒྱད་མ།
གནམ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་སྤུབས་པའི་འོག།། ས་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་བཏིང་བའི་
གདན།། བར་བཀྲིས་རྟགས་བརྒྱད་ཚང་བའི་དབྱངས།། གཡང་ཆགས་པའི་གནས་ཆེན་
རྟེན་འབྲེལ་བཟང་།།
ཚི་འབྲུ་དགུ་མ།
དལ་འབྱོར་ཚང་བའི་མི་ལུས་ཐོབ་ན་ཡང་།། རང་དོན་མི་ཚེམཐུན་པར་མ་བྱུང་ཞིང་།།
རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ཕྱིད་མ་འབྱོར་བར།། དོན་མེད་སྟོང་ལོག་སོང་འདི་ཧིང་ལས་ཕངས།།
རྒྱལ་ཁབ་བདེ་བར་བཀོད་པའི་གོང་མ་དང་།། ཚེའདིར་དྲིན་གྱིས་བསྐྱངས་པའི་ཕ་མ་
གཉིས།། ཕྱི་ནང་ཤེས་ཡོན་གནང་མི་སློབ་དཔོན་གསུམ།། ནམ་ཡང་མ་བརྗེད་དྲན་པ་
ཤིན་ཏུ་གཅེས།།
དཔེ་གཞན།
ཚི་འབྲུ་གསུམ་པ། བླ་མ་མཁྱེན་།། ཐུགས་རྗེས་གཟིགས།།
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ལས་ངན་དག། བསྐྱབ་ཏུ་གསོལ།།
ཚི་འབྲུ་བཞི་པ། རབ་མཛེ་ཡིད་འཕྲོག། མཚན་དཔེའི་སྐུ་ནི།།
བདུད་རྩིའི་འོད་མཚུངས།། ཚངས་སྲས་མཁྱེན་ནོ།།
ཚི་འབྲུ་ལྔ་པ། ལུས་ལ་ན་ཚ་མེད།། སེམས་ལ་སྡུག་བསྔལ་མེད།།
ཟས་དང་ནོར་གྱིས་ཕྱུག། དགའ་བ་སྐྱིད་པ་ཡོད།།
ཚི་འབྲུ་དྲུག་པ། བྱ་དེ་ཁྲུང་ཁྲུང་དཀར་མོ།། གཤོག་རྩལ་ང་ལ་གཡར་དང་།།
ཐག་རིང་རྒྱང་ལ་མི་འགྲོ།། ལི་ཐང་བསྐོར་ནས་བསླེབ་ཡོང་།།
ཚི་འབྲུ་བདུན་པ། གནས་དེ་རྣམ་རྒྱལ་ཁང་བཟང་མིན།། གང་དེ་ལྷ་དབང་བརྒྱ་བྱིན་མིན།།
དེ་རྣམས་ལྷ་ཕྲུག་གཞོན་ནུ་མིན།། འོན་ཀྱང་བདག་གི་ཡིད་དགའ་འོ།།
ཚི་འབྲུ་བརྒྱད་པ། སྨན་ལྗོངས་འབྲུག་གི་རྒྱལ་ཁབ་འདི་ནི།། རྫོགས་ལྡན་གསར་པའི་དཔེ་དང་
མཚུངས་ཤིང་།། ཐམས་ཅད་རང་དབང་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པ།། སྐལ་བ་ལས་
ཀྱང་སྐལ་བ་བཟང་སོང་།།
ཚི་འབྲུ་དགུ་པ། བསམ་པ་བཟང་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་བཟང་།།
བསམ་པ་ངན་ན་ས་དང་ལམ་ཡང་ངན།། དེ་བཟུམ་འབད།
ཚི་འབྲུ་བཅུ་པ། ཚི་འབྲུ་བཅུ་གཅིག་པ། ཚི་འབྲུ་བཅུ་གཉིས་པ། ཚི་འབྲུ་བཅུ་གསུམ་པ།
ཚི་འབྲུ་བཅུ་བཞི་པ། ཚི་འབྲུ་བཅོ་ལྔ་པ། ཚི་འབྲུ་བཅུ་དྲུག་པ། ཚི་འབྲུ་བཅུ་བདུན་པ། ཚི་
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འབྲུ་བཅོ་བརྒྱད་པ། ཚི་འབྲུ་བཅུ་དགུ་པ། ཚི་འབྲུ་ཉེར་གཅིག་པ། ཚི་འབྲུ་ཉེར་གསུམ་པ།
ཚི་འབྲུ་སོ་གཅིག་པ།
ཛམ་བུ་སྒྲ་ཡི་གླིང་བུ་བསྒྱུར་བ་ནོར་འཛི་སྒེག་མོའི་ཕང་དུ་བརྩེ་བའི་སྐྱེ་དགུ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཀྱི་འདུ་བ་
སྙོམས་པ་མིན་པའི་གནས་དབེན་ཅིང་།། དེ་བཟུམ། ཚི་འབྲུ་༣༡ པ་ཚུན་ཡང་ཡོདཔ་ཨིན་མས།
ཚིས་བཅད་ཚུ་ དཔེ་དེབ་གཞན་མི་ནང་ལས་ འཚོལ་ཏེ་ལྷབ་དགོཔ་ ཁག་ཆེ།
# འབྱུང་ཁུངས་ : སུམ་ཅུ་པའི་རྣམ་བཤད།

ོ ང་
༡.
༢.
༣.
༤.
༥.

།

རྩོམ་སྒྲིགཔ། འཇམ་པ་ཆོས་རྒྱལ། ལེགས་སྦྱར་བ། ཤེས་རབ་རྩེ་མཐོ་རིམ་སློབ་གྲྭ། བཀང་ལུང་།
དཔེ་སྐྲུན། རྫོང་ཁ་གོང་འཕེལ་ལྷན་ཚོགས། ༡༩༩༩

ཚི་འབྲུ་༣ པ་ ཤོ་ལོ་ཀ་༢ བྲིས།
ཚི་འབྲུ་༤ པ་ ཤོ་ལོ་ཀ་༢ བྲིས།
ཚི་འབྲུ་༥ འབད་མི་ རྩོམ་ཤོ་ལོ་ཀ་༢ བྲིས།
ཚི་འབྲུ་༡༠ པ་ འབད་མི་ཅིག་དང་། ཚི་འབྲུ་༡༥ པ་འབད་མི་ཅིག་ ལྷག་དེབ་ཚུ་ནང་ལས་ འཚོལ་ནི་
དང་། ཡང་ན། ཁྱོད་ར་གིས་ བཟོ།
ཚི་འབྲུ་བརྒྱད་པ་ འབད་མི་ཤོ་ལོ་ཀ་༢ བྲིས།
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༩. ག་བཅས།
ོང་ཁ་ནང་ ཉེ་བར་མཁོ་བའི་ ག་བཅས་ཀྱི་ འ ག་ ལ་ མ་ནོར་བར་ ཤེས་ གས་ནིའི་དོན་
་ཨིན།

ངེས་ཚི།
ལྷག་བཅས་ ཟེར་དགོ་མིའི་ གོ་དོན་དང་ཕྲད་ཀྱི་ངོ་སྤྲོད་ སྒྲའི་འཇུག་ཚུལ་ཚུ་ སློབ་རིམ་
བདུན་པའི་ནང་ སློབ་སྦྱོང་ འབད་ཡོདཔ་ཨིན། སྐབས་འདི་ནང་ལུ་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་དོན་
གྱི་འཇུག་ཚུལ་གཙོ་བོར་བཏོན་ཏེ་ སློབ་སྦྱོང་འབད་དགོཔ་ཨིན། ཨིན་རུང་། དྲན་གསོའི་
དོན་ལུ་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ ཏེ་སྟེ་དེ་སྦེ་ བཞིའི་སྒྲའི་སྦྱོར་ཚུལ་ལས་བརྩམས་ཏེ་ སློབ་
སྦྱོང་འབད་དགོཔ་འབད་ བཙུགས་ཏེ་ཡོད།
༡. རྗེས་འཇུག་ ན། ར། ལ། ས། བཞི་ལུ་ ཕྲད་ ཏེ་ རྐྱང་འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔེ།
སེ ་འ ག།
ན།
ར
ལ
ས

ད།

ཏེ

དཔེར་བ དོ །
- ་མགྲོན་གཙོ་བོ་འབད་ ོན་ཏེ་ ཞལ་འཛོམ་འགོ་འ དེ ་གནང་ ག།
- ་ ང་འཐེན་ཏེ འབག།
- ཞིང་ལམ་ བསལ་ཚར་ཏེ་ ོན་ཆེན་ གས་དགྱེས་ ག།
- ག་དབང་ བཅར་ཏེ ིད་ ག་ །
- ོབ་གྲྭ་ནང་ འ ལ་ཏེ་ གློག་རིག་ ལག་ལེན་འཐབ་ཤེས་པས།
- གནས་ ལ་ འཛོལ་ཏེ་ ཉོགས་ ཐོན་ ག།
- ཨང་ ིས་ ཤེས་ཏེ སེམས་ དགའ་ ག།
- ཚོགས་ ན་གྱི་ འ ལ་ཆས་བ མས་ཏེ་ ོན་སོ་ ག།
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༢. རྗེས་འཇུག་ ད་ ལུ་ ལྷག་བཅས་ དེ་ འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔྱེ།
ེས་འ ག

ད

ད།

དེ

དཔེར་བ ོད།
མཁའ་འགྲུལ་ ཡིག་ཚང་ནང་ ་འབད་དེ་ ལོ་ ་ལངས་སོ་ཡི།
ལམ་ཆད་དེ་ དཀའ་ངལ་ ང་ཡི།

༣. རྗེས་འཇུག། ག། ང་། བ། མ། འ་ ལྔ་དང་། མཐའ་མེད་ དྲུག་ལུ་ལྷག་
བཅས་ སྟེ་ འཇུག་པའི་དཔེར་བརྗོད།
སེ ་འ ག།
ག

ད།

ང
བ
མ
འ
མཐའ་མེད།

ེ

དཔེར་བ ོད།
ཁྐྲི་འཛིན་གྱི་ ་འགན་འབག་ ེ་ འཆར་གཞི་ བ མས་ ག།
གོ་ལ་འཐག་ ེ་ ཁྐྲོམ་ཁར་བཙོང་།
བ ད་འ ིན་བཏང་ ེ་ འ ེལ་བ་འཐབ།
ཡི་གུ་ བཏང་ ེ་ བ ་དོན་ ོད།
གཙང་ འི་ ལས་རིམ་ འགོ་འ ེན་འཐབ་ ེ་ ད ེ་ ོན་འབད།
གླང་ འཐབ་ ེ་ ོད་ ག།
ཁ་ མོ ་ ེ་ ་ལེ་ཤ་འ ངས་ཡི།
གོ་ལ་ ོམ་ ེ་ གྱོན་མ་ གས།
སེམས་ དགའ་ ེ་ ་ བཤོལ་བཞག་ ག།
ལམ་ བདའ་ ེ་ སོང་ཡི།
ཚོགས་པ་བཟོ་ ེ་ མ ག་བ ་ཡི།
ཁོ་གིས་ ཧ་གོ་ ེ་ གཞན་ ་ བ་བཞག་ ག།
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༤. ལྷག་བཅས་ཀྱི་ ཕྲད་ རང་དབང་ཅན་ སྦེ་ འཇུག་ཚུལ་གྱི་དཔེར་བརྗོད།
སེ ་འ ག།
ག

ད།

ང
ད
ན
བ
མ
འ
ར
ལ
ས
མཐའ་མེད།

ེ

དཔེར་བ དོ །
ཤིང་བཀག་ ེ་ བཀོ་བཞག་ ག།
ཉ་བ ང་ ེ་ ོད་ ོདཔ་མས།
ང་དཔོན་གྱིས་ གཟིགས་ ོར་གནང་ ེ་ ོན་སོ་ཡི།
ཧོད་ནང་ ་བཀང་ ེ་ བཞག་ ག།
་ བཟེད་ ེ་ མེ་ཏོག་ནང་ གས།
ལག་པར་ བཤེད་ ེ་ ཡར་འཐེན།
ནང་ག ག་ ིན་ ེ་ ོ་ བ་བཏང་ཡི།
ད་ འཐེན་ ེ་ སེམས་ཡེངས་ཆི་ ག།
མལ་ཆ་ བཀབ་ ེ་ ཉལ་ ག།
པར་བཏབ་ ེ་ མཆོད་བཤམ་ནང་ བཀལ་བཞག་ ག།
ཤིང་ བ བཞག་ ག།
ཕག་ཤ་བམ་ ེ་ བཟའ་མ་བ བ་ ལོག་སོ་ ག།
ནོར་བདའ་ ེ་ ང་སར་སོང་།
བོ ་ ང་ཅིག་ འཚའ་ ེ་ སེམས་དགའ་ ག།
གྱལ་ བཙར་ ེ་ བང་ གས།
ང་དར་ ར་ ེ་ བསང་གཏང་།
ཆོས་ གས་ མཐར་འཁྱོལ་ ེ་ སེམས་དགའ་ ག།
ལམ་ འཛོལ་ ེ་ ་ཁག་ བཏང་ཡི།
ཨའི་གིས་ ཤེས་ ེ་ ཚོ་བ ་བཏང་ཡི།
གཟར་ཤིང་གུ་ ད ངས་ ེ་ བཞག་ད།
འཛོམ་འ ་མ ག་བ ་ ེ་ མ་འཁོར་ནང་འ ལ་དེས།
གནས་ ལ་ ཧ་གོ་ ེ་ བ་ ག།

223

ོབ་དེབ་༨ པ།

༢༠༢༡

༥. ལས་སྒྲ་འདི་ ལྷག་བཅས་ཀྱི་ཕྲད་ངོ་མ་མེན། ཨིན་རུང་ ལྷག་བཅས་དང་ཅགོ ་
འཐདཔ་འབད་ ཚི་གྲོགས་ ཞིནམ་ད། ཞིན་ན། ཞིནམ། གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་འཇུག་པའི་
དཔྱེ།
ལས་ ། དཔེར་བ ོད།
གསམ་འ གས་ཞིནམ་ད་ལས་ བ ན་བ གས་ཚོགས་ས་ ་འཐོན།
ཞིནམ་ད་
ཞིན་ན་ ལས་ ག ར་བ་བསལ་ཞིན་ན་ལས་ ངལ་འཚོ་ ོད།
ཞིནམ་
ེད་རིགས་གི་ ལས་རིམ་ མ ག་བ ་ཞིནམ་ལས་ ོར་ ང་འབད།

ཕན་འདེབས།
ལྷག་བཅས་ཕྲད་ཀྱི་ ཧེ་མའི་ཚི་འདི་ འདས་ཚི་ལས་ གཞན་སོར་ནི་མེདཔ་དང་། ཕྲད་
ཀྱི་ ཤུལ་མའི་ཚི་འདི་ འདྲེན་ཚི་/ཚི་གྲོགས་དང་འཁྲིལ་ སོར་འགྱོ་འོང་།
དཔེར་ན།
བསྒུགས་ཏེ་

འདས་ཚི། ལྷག་བཅས།

བལྟ་གེ།

(མ་འོངས་པ་)

ལྟ་དོ།

(ད་ལྟ་བ་)

བལྟ་ཡི།

(འདས་པ་)

བལྟ་ཤིག།

(སྐུལ་ཚིག་)
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༡༠. ོན་ ེས་ ཡང་འ ག་ མིང་གཞི།
ཡིག་ གས་འདི་ ོན་འ ག་ ེས་འ ག་ ཡང་འ ག་གིས་ མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ག་ཅི་ ་
འ གཔ་ཨིན་ན་དང་། མིང་གཞི་ཡི་གུ་ ་གི་ ངོ་ ོད་ ་ཤེས་ཏེ་ འཛོལ་བ་མི་ གས་ནིའི་
དོན་ ་ཨིན།

སྔོན་འཇུག་ངསོ ་འཛི།
སྔོན་འཇུག་གི་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི། ག། ད། བ། མ། འ། ལྔ་ཨིན། དེ་ཚུ་མིང་གཞིའི་
ཡི་གུ་ཚུ་གི་ ཧེ་མར་འཇུག་ནི་དེ་གིས་ སྔོན་འཇུག། ཟེར་སླབ་ཨིན།
༡) སྔོན་འཇུག་ (ག་) གིས།
མིང་གཞིའི་ཡི་གུ། ཅ། ཉ། ཏ། ད། ན། ཙ། ཞ། ཟ། ཡ། ཤ། ས། ༡༡
ལུ་ རྐྱང་པ་ རྐྱངམ་གཅིག་ལུ་འཇུག།
ོམ་ཚིག། ག་གསི ་ཅ་ཉ་ཏ་ད་ན།། ཙ་ཞ་ཟ་ཡ་ཤ་ས་ །། ང་འ ལ་ཁོ་ནས་འ ག་པའོ།།

༢) སྔོན་འཇུག་ (ད་) གིས།
མིང་གཞིའི་ཡི་གུ། ཀ། ག། ང། པ། བ། མ། དྲུག་ རྐྱང་པ་ལུ་འཇུག་ནི་
དང་། ཀ། ག། པ། བ། བཞི་ལུ་ ཡ་རའི་ འདོགས་ཅན། མ་ ཡ་འདོགས་
ཅན་ལུ་ འཇུག།
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མོ ་ཚིག། ོན་འ ག་དའི་འ ག་ ལ་ནི།། ཀ་ག་ང་པ་བ་མ་ ག། ང་ ་ ང་པ་མ་གཏོགས་པའི།།
མ་ ་ ང་པ་ཡ་འདོགས་ཏེ།། གཞན་ མས་ཡ་རའི་འདོགས་ཅན་འ ག།

༣) སྔོན་འཇུག་ (བ་) གིས།
མིང་གཞིའི་ཡི་གུ། ཀ། ག། ང། ཅ། ཇ། ཉ། ཏ། ད། ན། ཙ། ཛ། ཞ།
ཟ། ར། ཤ། ས། བཅུ་དྲུག་ རྐྱང་པ་ལུ་ འཇུག་ནི་དང་། ཀ། ག། གཉིས་ལུ་
ཡ་རའི་འདོགས་ཅན། ར་མགོ་ཅན་དང་། ར་མགོ་ ཡའི་འདོགས་ཅན། ས་མགོ་
ཅན་དང་། ས་མགོ་ ཡ་རའི་འདོགས་ཅན། ཀ། ལའི་ འདོགས་ཅན་ལུ་འཇུག།
ཏ། ད། གཉིས་ལུ་ ར་ལ་སའི་མགོ་ཅན། ཙ། ལུ་ ར་སའི་ མགོ་ཅན་ལུ་འཇུག།
ང། ཉ། ན། གསུམ་ལུ་ ར་སའི་མགོ་ཅན་དང་། ཇ། ཛ། གཉིས་ལུ་ ར་མགོ་
ཅན་ལུ་འཇུག།
ཅ། ཞ། ཤ། གསུམ་ལུ་རྐྱང་པ་ རྐྱངམ་གཅིག། ཟ། ལུ་ རྐྱང་པ་དང་། ལ་
འདོགས་ཅན། ར། ལུ་ ལ་འདོགས་ཅན། ས། ལུ་ རྐྱང་པ་དང་། ར་ལའི་
འདོགས་ཅན་ལུ་འཇུག།
མོ ་ཚིག། ོན་འ ག་བ་གི་འ ག་ ལ་ཡང་།། མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་བ ་ ག་ཡོད།། ཀ་ག་ང་དང་ཅ་
ཇ་ཏ།། ཉ་ད་ན་ཛ་ཞ་ཟ་ར།། ཤ་ས་ཡི་གུ་བ ་ ག་ཡིན།། ཀ་ག་གཉིས་ ་ ང་འ ལ་དང་།། ེག་
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འདོགས་ག མ་གྱིས་འ ག་པ་ཡིན། ཏ་ད་ཙ་ག མ་ ང་པ་དང་།། ེག་འ ལ་གཉིས་ཀྱི་ ོ་ནས་
འ ག། ང་ཇ་ཉ་ན་ཛ་ ་ །། ེག་པ་ཁོ་ནས་འ ག་པ་ཡིན།། ཅ་ཞ་ཤ་ག མ་ ང་འ ལ་འ ག།
ཟ་ས་གཉིས་ ་ ང་པ་དང་།། འདོགས་ཅན་གཉིས་ཀྱི་ ོ་ནས་འ ག། ར་ ་འདོགས་ཅན་ཁོ་ན་
ཨིན།།

༤) སྔོན་འཇུག་ (མ) གིས།
མིང་གཞིའི་ཡི་གུ། ཁ། ག། ང། ཆ། ཇ། ཉ། ཐ། ད། ན། ཚ། ཛ། ༡༡
རྐྱང་པ་ལུ་འཇུག། དེ་ལས། ཁ། ག། གཉིས་ལུ་ ཡ་རའི་འདོགས་ཅན་ལུ་
འཇུག།

ོམ་ཚིག། ོན་འ ག་མ་ཡི་ཡི་གུ་གིས།། ཁ་ག་ང་ཆ་ཇ་ཉ་དང་། ཐ་ད་ན་ཚ་ཛ་བ ་གཅིག། ང་
འ ལ་འ ག་ཅིང་ཁ་ག་གཉིས།། འདོགས་ཅན་འ ལ་གྱིས་འ ག་པའོ།།

༥) སྔོན་འཇུག་ (འ) གིས།
མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ ཁ། ག། ཆ། ཇ། ཐ། ད། ཕ། བ། ཚ། ཛ། ༡༠ རྐྱང་
པ་ལུ་འཇུག། དེ་ལས། ཁ། ག། ཕ། བ། ཡ་རའི་འདོགས་ཅན། ད། རའི་
འདོགས་ཅན།

ོམ་ཚིག། ོན་འ ག་འ་གིས་འ ག་ ལ་ནི།། མིང་གཞི་ཁ་ག་ཆ་ཇ་ཐ།། ད་ཕ་བ་ཚ་ཛ་ ་འ ག།
ང་པ་དང་ནི་ཁ་ག་ད།། བ་ཕ་ང་ ་འདོགས་འ ལ་འ ག།
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རྗེས་འཇུག་ངསོ ་འཛི།

རྗེས་འཇུག་གི་ཡི་གུ་འདི་ ག། ང། ད། ན། བ། མ། འ། ར། ལ། ས། བཅུ་ཐམ་ཨིན།
དེ་ཚུ་ མིང་གཞིའི་ཤུལ་ལས་ འཇུག་ནི་དེ་གིས་ རྗེ་འཇུག། ཟེར་སླབ་ཨིན། གོ་དོན་ གོ་མ་གོ་
ཁྱད་པར་ བལྟ་ནི་མ་གཏོགས། བརྗོད་བདེ་ཧིང་དང་འཁྲིལ་ཏེ་ མིང་གཞི་ཆ་མཉམ་གྱི་ རྗེས་སུ་
འཇུག།
ཡང་འཇུག་ངསོ ་འཛི།
ཡང་འཇུག་གི་ཡི་གུ་འདི་ (ས་) ཨིན། ས་འདི་ རྗེས་འཇུག་གི་ཤུལ་མ་ ཡང་/ད་རུང་ར་
འཇུག་ནི་དེ་གིས་ ཡང་འཇུག། ཟེར་སླབ་ཨིན། ས་འདི་རྗེས་འཇུག་ ག་ང་བ་མ་ བཞི་གི་ཤུལ་
མ་འཇུག།
མིང་གཞི་ངོས་འཛི།
མིང་གཞིའི་ཡི་གུ་ཟེར་མི་འདི། སུམ་ཅུ་པའི་རྣམ་བཤད་ལས། སྤྱིར་དབྱངས་གསལ་གཉིས་ཆ་
ར་དང་། ཁྱད་པར་གསལ་བྱེད་ སུ་ཅུ་ལུ་ སླབ་ཨིན་པས།
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སྔོན་འཇུག།
མིང་གཞི།
འདོགས་ཅན།

མགོ་ཅན།

རྗེས་འཇུག།

བ བསཔ་
དབྱངས་ཡིག།

མིང་མཐའ།
ཡངའཇུག།

མིང་གཞི།
སྔོན་འཇུག།
མིང་གཞི།

དགའ

རྗེས་འཇུག།

ངང

རྗེས་འཇུག།
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ོ ང་
༡.
༢.
༣.
༤.
༥.
༦.

།

༢༠༢༡

སྔོན་འཇུག་ མིང་གཞི་ དབྱངས་ཡོད་པའི་ མིང་ཚི་༡༠ བྲིས།
མིང་གཞི་ རྗེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ཡོད་མི་ མིང་ཚི་༡༡ བྲིས།
སྔོན་འཇུག་དང་ འདོགས་ཅན་ དབྱངས་ཡོད་མི་ མིང་ཚི་༡༢ བྲིས།
མགོ་ཅན་དང་ དབྱངས་ རྗེས་འཇུག་ཡོད་མི་ མིང་ཚི་༡༢ བྲིས།
སྔོན་འཇུག་དང་ རྗེས་འཇུག་ འདོགས་ཅན་ཡོད་མི་ མིང་ཚི་དག་པ་ཅིག་ བྲིས།
མགོ་ཅན་ འདོགས་ཅན་ སྔོན་འཇུག་ རྗེས་འཇུག་ ཡང་འཇུག་ཡོད་མི་ མིང་ཚི་༥ བྲིས།
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༡༡. ཚག་དང་བ ་ཤད།
ཡི་གུ་ ིཝ་ད་ ཡིག་འ ་ད ེ་བའི་ཚག་ བ ོད་པ་ད ེ་བའི་ཤད་ དེ་ལས་མགོ་ ན་དང་ གཞན་
བ ོད་དོན་གྱི་ད ེ་བ་ ེ་ནིའི་དོན་ ་ ཁག་ཆེ་བའི་བ ་ཤད་ ་ ཤེས་ གསཔ་བཟོ་ནིའི་དོན་
་ཨིན།

ཚག་དང་བརྡ་ཤད་ངོས་འཛི།
ཚག་དང་བརྡ་ཤད། ཟེར་མི་འདི། སྐད་ཡིག་གཞན་ནང་ཡང་ མཁོ་གལ་ཆེ་དོ་བཟུམ། ང་
བཅས་རའི་རྫོང་ཁ་སྐད་ཡིག་ ལག་ལེན་གི་སྐབས་ལུ་ཡང་ དེ་ཚུ་ཁག་ཆེ། དེ་ཡང་ཚག་
དང་ཤད་ བརྡ་ཤད་ཚུ་སྔར་སྲོལ་ལམ་ལུགས་ནང་ ཡོད་མི་ཚུ་གུ་ དེང་སང་སྐད་ཡིག་གོང་
འཕེལ་གྱི་དོན་ལུ་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་ཁག་ཆེ་བའི་ ཨིང་ལིཤ་ སྐད་ཡིག་གི་བརྡ་ཤད་
ཚུ་དང་བཅས་ བཀོད་དེ་ཡོད།
༡༽ གཅིག་ཤད། (།) འདི་མགོ་རྒྱན་སྡུད་པའི་མཐའ་མར་དང་ དོན་ཚན་ཆུང་ཀུ།
ས་དང་། མེ་དང་། ཟེར་བྲི་བའི་སྐབས་ལུ་ འཐོབ་ཨིན། དེ་ལས་ རྗོད་ཚི་གི་
སྐབས་དོན་ ཚར་རེ་རྫོགསཔ་ད་དང་། ཤད་གཉིས་རྩེག་འབད་ འཐེན་པའི་
སྐབས། ཡིག་མཐའ། ཀ་ ག་ ཤ་གསུམ་གྱི་མཐའ་མར་ འཐོབ་ཨིན།
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༢༽ གཉིས་ཤད། (།།) འདི་མགོ་རྒྱན་འབྲིང་པོའི་མཐའ་མར་འཐོབ་ནི་དང་།
རྫོགས་ཚི་ དེ་ལས་ ཚིས་བཅད་ཀྱི་མཐའ་མ་ལུ་འཐོབ་ཨིན།
༣༽ བཞི་ཤད། (།། །།) འདི་མགོ་རྒྱན་རྒྱས་པའི་མཐའ་མར་དང་། དེ་ལས་བམ་
ཚན་དང་ལེའུ་ཚན་པོ་ཏི་ ཡོངས་རྫོགས་ མཇུག་བསྡུ་བའི་སྐབས་ལུ་ འཐོབ་
ཨིན།
༤༽ གུག་ཤད། () འདི་ དོན་དག་གཅིག་ལུ་ ཚི་གཉིས་བྲི་དགོ་པ་ཅིན། ཚི་གི་
རྣམ་གྲངས་གཞན་མི་འདི། གུག་ཤད་འདི་ནང་ བཙུགས་ནི་དང་། དེ་ལས་ ང་
བཅས་ར་གི་ སྐད་ཡིག་མེན་མི་ བཙུགས་ཏེ་བྲིཝ་ཨིན།
དཔེར་ན། བལ་པོ་ (ནེ་པཱལ་)
༥༽ འདྲི་རྟགས། (?) འདི་གཞན་ལུ་དྲི་བ་བཀོད་པའི་སྐབས་ རྗོད་ཚི་གི་མཐའ་
མར་འཐོབ་ཨིན། དཔེ་འབད་བ་ཅིན། ཞབས་དྲུང་རིན་པོ་ཆེ་ འབྲུག་ལུ་ ནམ་
བྱོན་ནུག? ག་ཡང་ མ་འོངས་ག?
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༦༽ གཡོ་ཤད། (/) འདི་ཚི་སྔ་ཕྱི་གཉིས་ གོ་དོན་གཅིག་ཨིནམ་འབད་ སྟོན་
དགོ་པའི་སྐབས་ལུ་ འཐོབ་ནི་དང་། ཨིང་ལིཤི་ནང་ལས་ རྫོང་ཁ་ནང་ སྐད་
སྒྱུར་འབདཝ་ད་ བྲིཝ་ཨིན། དཔེར་ན། དཔེ་དེབ་/སློབ་དེབ།
ངོ ་
༡.
༢.
༣.

།

གཅིག་ཤད་ འཐོབ་མི་ རྗོད་ཚི་༣ བཟོ།
གཡོ་ཤད་དང་ གུག་ཤད་ འཐོབ་མི་ དཔེ་༣ རེ་བཀོད།
གཡུས་པདྨ་དགའ་ཚལ་ལས་ཨིན་མི་ཀརྨ་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་སླབ་དོ་བཟུམ་འབད་བ་ཅིན་ནངས་པ་
ཆརཔ་མི་རྐྱབ་ཟེར་ཨིན་པས། ཚག་ཤད་དང་ ཚི་མཚམས་བཅད་དེ་ ལེགས་བཅོས་འབད།
༤. དུས་ད་རིས་འཕྱད་མི་ཆ་རོགས་ཚུ།། ཟེར་མི་འདི་ འཕྲོ་མཐུད་དེ་ ཚི་རྐང་༣ བཀལ།
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༡༢. ཨང་ ིས་ཀྱི་ གས་དང་མགོ་ ན།
ཨང་ ིས་དང་ཡིག་ཐོ་བ ་དོན་གྱི་ བས་ ལག་ལེན་འཐབ་དགོཔ་གལ་ཆེ་ནི་དེ་གིས་ བ་དགོ་
ཨིན།

(+) སྡོམ་རྟགས། (-) ཕབ་རྟགས། (x) སྒྱུར་རྟགས།
(/) (÷) བགོ་རྟགས། (%)བརྒྱ་དཔྱ།
ཡི་གུའི་མགོ་རྒྱན།
༡༽ སྤྱིར་བཏང་མགོ་རྒྱན་ (༉) འདི་དྲན་གསོ་ མ་ཡིག་ལ་སོགས་པ་དང་། རང་
དང་འདྲ་མཉམ་གྱི་ ཆ་རོགས་ཚུ་ལུ་ གཏང་ཡིག་བསྐྱལཝ་ད། འབྲི་སྲོལ་ཡོདཔ་
ཨིན།
༢༽ གཏང་ཡིག་མགོ་རྒྱན་ (༈) འདི་ རང་གི་ཆ་རོགས་ ལྟ་ལྟོ་ཚང་ཚུ་ལུ་ ཡི་གུ་
གཏངམ་ད་གི་ མགོ་རྒྱན་ཨིན།
༣༽ ཞུ་ཡིག་མགོ་རྒྱན་ (༊) འདི་གཏང་ཡིག་སྐབས་ རང་ལས་མཐོ་བའི་རིགས་
ལུ་ ཞུ་ཡིག་ཕུལཝ་ད་གི་ མགོ་རྒྱན་ཨིན། དེ་སྦེ་བྲི་དགོ་མི་འདི་ གུས་ཞབས་ཀྱི་
བརྡ་ པུས་མོ་ས་ཁར་བཙུགས་ཏེ་ ལགཔ་ཐལ་མོ་ སྦྱར་བའི་ཚུལ་ཨིན།
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༤༽ བཀའ་ཤོག་མགོ་རྒྱན་ () འདི་གོང་མ་རྒྱལ་བློན་ བླ་སློབ་ཚུ་གི་ རང་
འོག་དང་། འབངས་ འཁོར་སློབ་ཚུ་ལུ་ བཀའ་ཤོག་གནངམ་ད་གི་ མགོ་རྒྱན་
ཨིན།
༥༽ ༄༅༅ མགོ་རྒྱན་རྒྱས་པ། འདི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་བརྡ་དང་ རྒྱལ་བ་
རིག་གསུམ་མགོན་པོའི་ ཚུལ་འབད་ཡང་ བརྩིཝ་ཨིན། དཔེ་ཆ་པོ་ཏི་འབད་
ཡོད་མི་ཚུ་གི་ མགོ་ཤོག་དང་། དཔེ་ཆ་རྡིག་རྡིགམ་ཚུ་གི་ གདོང་ཤོག་ཚུ་ལུ་
བཀོདཔ་ཨིན། མགྱོགས་ཡིག་ནང་ འབྲི་སྲོལ་མེད།
༦༽ ༄༅ མགོ་རྒྱན་འབྲིང་པོ། འདི་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་བརྡ་དང་ ཤེས་
རབ་ཀྱི་ལྷ་ འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཀྱི་ ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱི་ ཚུལ་འབད་ བརྩིཝ་
ཨིན། དཔེ་ཆ་གི་མགོ་ཤོག་དང་ དཔེ་གཟུགས་ཀྱི་ ཤོག་གྲངས་གཉིས་པ་ལས་
མར་ གདོང་ཤོག་ག་ར་ནང་ འདི་ར་བྲིཝ་ཨིན།
༧༽ ༄ མགོ་རྒྱན་སྡུད་པ། འདི་ཡི་གུ་གྱལ་རེ་རེ་གཉིས་དེ་རེ་ བྲི་དགོཔ་ཚུ་ནང་
མ་གཏོགས་ དཔེ་ཆ་ངོ་མ་ནང་ འབྲི་སྲོལ་མེདཔ་ཨིན།
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ཡིག་ ར་ མ་གཞག།
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ཡིག་ ར་ མ་གཞག་ངོ་ ོད།
ཡིག་སྐུར་རྣམ་གཞག་ ཟེར་མི་འདི་ གཞུང་འབྲེལ་དང་སྒེར་དོན་ གཉིས་ཆ་ར་ཚུདཔ་ཨིན་
རུང་། ད་ལྟོ་སློབ་རིམ་༨ པའི་ནང་ གཏང་ཡིག་དང་ ཞུ་ཡིག་གཉིསཔོ་འདི་ལུ་ གཙོ་
བོར་བཏོན་ཏེ་ ལྷབ་ནི་ཨིན།
གཏང་ཡིག་འདི་ གཙོ་བོ་ རང་སོའི་ཕམ་སྤུན་ཆ་དང་ གཉེན་ཉེཝ་ཚུ་ལུ་དང་། རང་གི་
དགའཝ་མཐུནམ་ རང་ལུ་དྲིན་ཆེ་བའི་ སློབ་དཔོན་དང་། ལྟ་ལྟོ་ཚང་ཚུ་ལུ་ བྲི་དགོ་པའི་
ཡི་གུ་ལུ་ སླབ་ཨིན། དེ་ཡང་ གནས་ཚུལ་བཤད་ནི། གྲོགས་རམ་ལེན་ནི། བསླབ་བྱ་
བྱིན་ནི། སེམས་གསོ་འབད་ནི། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཞུ་ནི། མགྲོན་ཞུ་འབད་ནི།
བཀྲིན་ངོ་གསོ་ཞུ་ནི། ཧིང་གཏམ་བཤད་ནི། སྒེར་གྱི་ལཱ་དང་ འབྲེལ་བའི་ཡི་གུ་གཞན་
བྲི་དགོཔ་འཐོན་མི་ཚུ་ཨིན།
ཞུ་ཡིག་འདི་ གཙོ་བོ་ རང་གུས་པའི་སྒོ་ལས་བླམ་སློབ་དཔོན་དང་། འགོ་དཔོན་ལ་
སོགས་པ་ རང་ལས་མཐོ་བའི་རིགས་ལུ་ འབྲི་མི་འདི་ཨིན། དེ་འབད་ཞིནམ་ལས། ཞུ་
ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་ དཔེ་དག་པ་ཅིག་བཀོད་དེ་ཡོད། དེ་ལས་ རིགས་བསྒྲེས་ཏེ་ ཞུ་
ཡིག་དང་ གཏང་ཡིག་འབྲི་ཐངས་ཚུ་ ལྷབ་དགོཔ་ཨིན།།
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༡. གཏང་ཡིག།
གཏང་ཡིག་ཟེར་མི་འདི་ རང་གི་སེམས་ཁ་ ་མནོ་བའི་དོན་དང་ བསམ་པའི་རེ་བ་ བ ེ་བའི་
དག་ ང་ ་ ཡིག་ཐོག་ ་བཀོད་དེ་ རང་གི་ ན་ཆ་དང་ ཆ་རོགས་ ་ ་ བ ལ་ གས་ནིའི་
དོན་ ་ཨིན།

ཀ་ གཏང་ཡིག།
༊

བཀྲིན་ཆེ་བའི་སློབ་དཔོན་མཆོག་གི་ཞབས་དྲུང་དུ།

གུས་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་མིང་པས་ཞུ་གསོལ། ཕ་ལུ་བཞུགས་མི་
སློབ་དཔོན་མཆོག་ཡང་ ཁྱེད་རའི་སྐུ་བསོད་དབང་ཐང་ལུ་བརྟེན་ཏེ་ སྐུ་ལུ་ན་ཚ་དང་ཐུགས་ལུ་ཚ་གྱང་ཚུ་ ག་ཅི་ཡང་མེད་པར་
ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་ བཞུགས་ཏེ་ཡོདཔ་འོང་མནོ་བའི་ རེ་བ་སྦོམ་ཡོད།
ནཱ་ ཐིམ་ཕུ་ ཆོས་སྒྲོན་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མའི་ སློབ་རིམ་༨ པའི་ནང་ལྷབ་མི་ བུཚ་ང་ཡང་ སློབ་དཔོན་
མཆོག་གིས་ ཐུགས་བརྩེ་བའི་སྒོ་ལས་ དཔེ་ཆ་སྟོན་གནང་པའི་སྐུ་དྲིན་ལུ་བརྟེན། ད་ལྟོ་ཚུན་ཚོད་ དཔེ་ཆ་དྲག་ཤོས་ཀྱི་མིང་གཏམ་
འཐོནམ་འཐོན་ས་ར་ཡོད། ནཱ་ལས་ ཕར་ཡང་། སློབ་དཔོན་དང་ ཕམ་སྤུན་ཆ་ཚུའི་ ཐུགས་ཀྱི་རེ་བ་ སྟོང་ལོག་མི་གཏང་ནིའི་
དོན་ལུ་ དཔེ་ཆ་ཚུ་རྩ་འགེངས་ཏེ་ར་ ལྷབ་ནི་ཨིན། ཟེར་ཞུ་ནི།
ད་རིས་ སློབ་དཔོན་ལུ་ ཡི་གུ་ཕུལ་དགོ་མི་ གནད་དོན་འདི་ཡང་ དབྱིན་ཟླ་༧ པའི་ཚེ་༡༥ ལུ་ འབྲུག་གཞུང་
ཤེས་རིག་ལྷན་ཁག་གིས་ སློབ་དཔོན་གྱི་ ཡོན་ཏན་དང་། ལཱ་གི་ལྕོགས་གྲུབ་ལུ་ངོས་ལེན་མཛད་དེ་ དབུ་འཛི་གྱི་ གོ་གནས་
གནང་མི་འདི་ལུ། ང་གིས་ སློབ་ཕྲུག་སྤྱིར་བཏང་དང་། ལྷག་པར་ ང་ར་ལས་ ངལ་རངས་ཀྱི་ བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡོད། ཟེར་
ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་བཟུམ་འབད་ མ་འོངས་པ་ལུ་ཡང་ སློབ་དཔོན་གྱི་སྐུ་ཚེཆུ་ལས་རིང་། མཛད་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ཏེ་ ཐུགས་ཀྱི་རེ་
འདོད་ཚུ་ ག་ཨིནམ་འབད་ ལེགས་ཤོམ་འབད་འགྲུབ་བཅུག། ཟེར་བའི་ སྨོན་ལམ་ ཁ་ཙམ་ཅིག་མེན་པར་ ཧིང་ལས་ར་ཡོད།
ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། ཞེས་གོང་མིང་པས་ དབྱིན་ཟླ་༧ པའི་ཚེ་༢༠ ལུ་
ཕུལ།
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ཁ་ གཏང་ཡིག།
༉ བྱམས་བརྩེ་ལྡན་པའི་ཆ་རོགས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་ལུ།
གུས་ ཁང་ཁུ་ འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་བར་མ་ནང་ལས་ ཁྱོད་རའི་
ཆ་རོགས་ དཔལ་འབྱོར་གྱིས་ཞུ་དོན། ཕར་ སློབ་གྲྭ་ནང་སྡོད་མི་ ཆ་རོགས་ཁྱོད་ཡང་ གཟུགས་ལུ་ན་ཚ་དང་
སེམས་ལུ་སྡུག་བསྔལ་མེད་པར། ཕྱི་ནང་གི་ཡོན་ཏན་ལུ་ བརྩོན་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ་ ལྷབ་དོ་འོང་། མནོ་བའི་ རེ་
བ་སྦོམ་ཡོད།
ནཱ་ལུ་ སྡོད་མི་ ཆ་རོགས་ང་ཡང་། དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་ ཐུགས་རྗེ་དང་ ཕམ་དང་སློབ་དཔོན་ཚུ་གི་བཀྲིན་
ལས་ ལེགས་ཤོམ་ཡོདཔ་མ་ཚད། རང་ལུ་དགོ་པའི་ ཡོན་ཏན་ལུ་ དག་སྣང་སྦོམ་བསྐྱེད་དེ་ ལྷབ་དོ། ཟེར་ཞུ་
ནི།
ད་རིས་ ཆ་རོགས་ཁྱོད་ལུ་ ཡི་གུ་བསྐྱལ་དགོ་མི་འདི་ཡང་། མདང་ཞག་ ལྟོ་ཚང་ ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་རྒས་འདི་ གྱོངས་
སོ་ནུག། ཟེར་གོ་ཡི། དེ་ལུ་ ཆ་རོགས་ ཁྱོད་ར་འདི་ལོས། ང་ཡང་ བཟོད་མ་ཚུགས་པའི་ སྡུག་བསྔལ་དང་།
སེམས་ཕམ་སྦོམ་བྱུང་ཡི། ཨིན་རུང་། སྐྱེས་པའི་ཐ་མ་ ཤི་ནི་འདི་ རང་བཞིན་ཨིནམ་ལས། སེམས་ལུ་ སྡུག་
བསྔལ་མ་འབད། ཁྱོད་ཀྱིས་སྡུག་བསྔལ་འབད་སྡོད་པ་ཅིན། ཤི་མི་ལུ་ ཕན་པ་མེདཔ་མ་ཚད། ཁྱོད་རའི་ དཔེ་
ཆ་བལྟ་ནི་ལུ་ཡང་ བར་ཆད་ སྦོམ་འབྱུང་འོང་།
དེ་འབདཝ་ལས། ཆ་རོགས་ཁྱོད་ཀྱིས་ ཤི་མི་གི་དོན་ལུ་ ཐུན་རེ་གཏང་དགོཔ་དང་། ཁྱོད་རའི་དོན་ལུ་ དཔེ་ཆ་
ལེགས་ཤོམ་འབད་ལྷབ། ཟེར་ སླབ་ནི་ཨིན། ཞེས་དབྱིན་ཟླ་༧ པའི་ཚེ་༨ ལུ་ཁྱོད་རའི་ ཆ་རོགས་ཀྱིས་
བསྐྱལ།
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ག་ གཏང་ཡིག།
༊

བྱམས་བརྩེ་ཅན་གྱི་ཕམ་གཉིས་ལུ།
གུས་པས་ཞུ་གསོལ་དེ་ནི་ གཡུས་ཁར་བཞུགས་མི་ ཁྱེད་དྲིན་ཅན་ཕམ་གཉིས་དང་། ཤ་རུས་
གཅིག་ལས་མཆེད་པའི་ སྤུན་ཆ་ཚུ་ཡང་ དཀོན་མཆོག་གི་ ཐུགས་རྗེ་བྱིན་རླབས་ལས་བརྟེན་ཏེ། སྐུ་གཟུགས་ལུ་ མི་མཐུན་པའི་རྐྱེན་དང་བར་
ཆད་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མ་འབྱུང་བར་ ཧེ་མ་བཟུམ་ ཁམས་བཟང་ཏོག་ཏོ་འབད་ བཞུགས་ཏེ་ ཡོདཔ་འོང་། མནོ་བའི་ རེ་བ་ཡོད།
སློབ་གྲྭ་འདི་ནང་སྡོད་མི་ བུཚ་རང་ཡང་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་རྗེ་དང་། གཞུང་གི་སྐུ་དྲིན་ ཕ་མ་ཁྱེད་རའི་ ཐུགས་སྨོན་ལས་
བརྟེན་ཏེ། ལུས་ལུ་ ན་ཚ་ཚུ་ ག་ནི་ཡང་མེད་པའི་ཁར། ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀྱི་ ཡོན་ཏན་ལུ་ བརྩོན་འགྲུས་ གང་དྲག་བསྐྱེད་དེ་ཡོད། ཟེར་ཞུ་ནི་
ཨིན།
མཚམས་ཞུ། ལོ་འཁོར་ཆོས་རྒྱུགས་ མཇུག་བསྡུ་ཞིནམ་ལས། ཐིམ་ཕུ་ལུ་འབད་ སྤྱི་ཚེ་༥.༡ ལས་༡༠.༡.༠༧ ཚུན་ ཉིན་
གྲངས་༥ གི་རིང་ འབྲུག་རྒྱལ་ཡོངས་སློབ་གྲྭའི་ ཏའི་ཀོན་དྲོ་གི་ འགྲན་སྡུར་ལས་རིམ་ཅིག་ནང་ སློབ་གྲྭའི་ཁ་ཐུག་ལས་ ང་གདམ་འཐུ་འབད་
དཔ་ལས། གནམ་མེད་ས་མེད་ དགའ་སྤྲོ་ མ་འདྲཝ་ཅིག་ར་ བྱུང་ཡི། འགྲན་སྡུར་འདི་ནང་ལུ་ ཨང་༡ པ་ལས་༥ པ་ཚུན་འཐོན་མི་ཚུ། རྒྱ་
ནག་བེ་ཇིང་། ཟེར་སར་ ཨོ་ལོམ་པིག་ རྩེད་འགྲན་ནང་འཁྱིད་ནི་ཨིན་པས།
ཁྱེད་ཕམ་གཉིས་ ཏི་རུ་གི་འབྱུང་ས་ སྦོམ་ཅིག་མེདཔ་ཨིནམ་ ང་གིས་ཤེས། ཨིན་རུང་། གོ་སྐབས་ ལེགས་ཤོམ་འཐོབ་མི་འདི་
བཞག་ཐབས་མེདཔ་ལས། རྩེད་འགྲན་ནང་ འགྱོ་ནི་གི་དོན་ལུ་ གྱོན་ཆས་ཉོ་ནི་དང་། གཟུགས་སྟོབས་ཀྱི་དོན་ལུ་ བཅུད་ཅན་གྱི་ཟ་འཐུང་ཚུ་
ཨ་ཙིརེ་ཉོ་ནིའི་དོན་ལུ། ཁྱེད་ཕམ་གཉིས་ཀྱིས་ རུབ་༣༠༠༠/-(སུམ་སྟོང་) དེ་ཅིག་བསྐྱལ་གནང་། ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན། དབྱིན་ཚེ་
༢༠.༡༢.༡༩ ལུ་ སྤ་རོ་ འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་གོང་མའི་ སློབ་རིམ་༡༡ ནང་ལས་ ཁྱོད་རའི་བུཚ་སེང་གེ་རྡོ་རྗེ་གིས་
ཕུལ།
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༢༠༢༡

ང་ གཏང་ཡིག།
སྤྱི་ཚེ་༡༣.༠༧.༠༧
༊

ཕམ་གཉིས་དང་སྤུན་ཆ་ཚུ་ལུ།
ཞུ་དོན་ ཕར་གཡུས་ཁར་ཡོད་མི་ ཕམ་གཉིས་དང་ སྤུན་ཆ་ཚུ་ཡང་། རྐྱེན་བར་ཆད་ ག་
ནི་ཡང་མེད་པར་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་ ཡོདཔ་འོང་། ནཱ་ལུ་སྡོད་མི་ ང་ཡང་ སློབ་དཔོན་སློབ་ཕྲུག་ཚུ་དང་གཅིག་ཁར་ རང་ལུ་
དགོ་པའི་ཡོན་ཏན་ལུ་བརྩོན་འགྲུས་བསྐྱེད་དེ་ཡོད།
ད་རིས་ ཁྱེད་ ཕམ་གཉིས་ལུ་ ཡི་གུ་བསྐྱལ་དགོ་མི་འདི་ གཙོ་བོ་ མདང་ཞག་ ཁྱེད་ཕམ་གཉིས་དང་། སྲིངམོ་དབང་
མོ་ ཁྱེད་གསུམ་ ལྷུན་རྩེ་སེངྒེ་རྫོང་ལུ་ གནས་སྐོར་སོང་སྟེ་ ལོག་གཡུས་ཁར་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་ལྷདོ ་ཅི། ཟེར་བའི་གནས་
ཚུལ་གྱི་ཡི་གུ་སྐྱེལ་མི་འདི། ངེ་གི་ལག་པར་ཐོབ་སྟེ་ གནམ་མེད་ས་མེད་ སེམས་དགའ་ཡི། དེ་སྦེ་འགྱོ་ཚུགས་མི་འདི་ ཚེད་རིས་
དང་ ཕྱི་མ་གཉིས་ཆ་ར་ལུ་ཕན་པའི་ ལཱ་ལེགས་ཤོམ་ཅིག་ཨིནམ་ལས། ངལ་རངས་ སྦོམ་ར་བྱུང་ཡི།
མཇུག་ར་ གནམ་དགུན་གྱི་ངལ་གསོ་ལུ་ ཁྱེད་ཕམ་ཚུ་དང་ ནཝ་ཚཝ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར་ ལེགས་ཤོམ་འབད་འཕྱད་
ཚུགས་པའི་ རེ་བ་དང་ སྨོན་ལམ་སྦོམ་ཡོད། ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
བཀྲིན་ཆེ།
ཁྱོད་རའི་བུཚ་ཀརྨ།
བདེ་ཆེན་རྩེ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ།
དབང་འདུས་རྫོང་ཁག།
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༢༠༢༡

ཅ་ གཏང་ཡིག།
སྤྱི་ཚེ་༡༢.༧.༠༧

 ཆ་རོགས་ཀུན་བཟང་ལུ།
ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ།
དབང་འདུས་རྫོང་ཁག།
ད་རེས་སྐབས་ ཆ་རོགས་ཁྱོད་ཡང་ གཟུགས་ལུ་ནཝ་ཚཝ་ག་ནི་ཡང་མེད་པར། སློབ་དཔོན་ མཁས་པ་ཚུ་ལས་ ཡོན་
ཏན་ཚུ་ཞུ་སྟེ་ གཟུགས་ བཟངཔོ་འབད་ར་ ཡོདཔ་འོང་ མནོ་བའི་ རེ་བ་ཡོད། ང་ཡང་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ར་ ཡོདཔ་མ་ཚད།
རང་གི་ ཚེགཅིག་ལུས་གཅིག་ལུ་ དགོ་པའི་ ཕྱི་ནང་གི་ཡོན་ཏན་ཚུ། སེམས་ བག་ཡེངས་ལུ་མ་གཏང་བར་ ལྷབ་པའི་བསྒང་ར་
ཡོད།
མ་གཞི་ཆ་རོགས་ ཁྱོད་ལུ་སླབ་ནི་ཟེར་རུང་ ནངས་པ་གནངས་ཚེ དཔེ་མཚམས་ངལ་གསོ་སྐབས་ལུ། ག་ཏེ་ཡང་མ་
འགྱོ་བ་ཅིན། ང་བཅས་ ཆ་རོགས་ཚུ་ བུམ་ཐང་ལུ་ གནས་སྐོར་འགྱོ་གེ། ཟེར་ སླབ་ནི་འབད་ཨིན། དེ་སྦེ་སླབ་མི་དེ་ཡང་ བུམ་
ཐང་གི་ས་གནས་འདི་ནང་ གནས་ཆེན་ཁྱད་པར་ཅན་ མང་རབས་ཅིག་ཡོདཔ་མ་ཚད། གཞན་ཡང་ སོ་ནམ་དང་འབྲེལ་བའི་ ཞིབ་
འཚོལ་ལྟེ་བ་ཚུ་ཡང་ ལེ་ཤ་ཡོདཔ་ལས། དེ་ནང་ལས་ཕར་ ལྟ་སྐོར་ འགྱོ་བ་ཅིན། ང་བཅས་ལུ་ཡོན་ཏན་དང་། ཉམས་མྱོང་ལེ་ཤ་
ར་ འཐོབ་ནི་ ཨིནམ་མ་ཚད། ངལ་གསོ་གི་ དུས་ཚོད་ཡང་ འཕྲོ་བརླག་ མི་འགྱོ་ནི་ཨིན་པས། ཟེར་ ཞུ་ནི་ཨིན།
ཆ་རོགས་ཁྱོད་ཀྱིས་ ང་གིས་སྟུན་གྲོས་འཚོལ་མི་འདི་ལུ་ འགྱོ་ནི་ཡོདཔ་ཅིག་ འབད་འོང་། མནོ་བའི་ རེ་བ་ཡོད།
ཚེ་གྲངས་དང་ས་གནས་ ག་ཏེ་འཛོམ་ནི་ཨིན་ན? ང་གིས་ བརྡ་ལན་ འབད་འོང་། ཟེར་ཞུ་ནི། ལེགས་ཤོམ་འབད་ འཕྱད་
པའི་རེ་བ་དང་ ལོ་ཕྱེད་ཆོས་རྒྱུགས་ལུ་ བཀྲིས་བདེ་ལེགས་ཡོད།
བདེ་ཆེན།
སློབ་རིམ་༨ཁ།
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༢.

༢༠༢༡

་ཡིག

བླམ་དང་སློབ་དཔོན་ རང་གི་འགོ་དཔོན་ རང་ལས་མཐོ་བའི་རིགས་ལུ་ གསོལ་འདེབས་དང་ སྙན་

ཞུ་ ལ་སོགས་པ་གུས་པའི་སྒོ་ལས་ བསམ་པའི་རེ་བ་འགྲུབ་ཐབས་ལུ་ བྲི་ཚུགས་ནིའི་དོན་ལུ་ཨིན།

ཀ་ ཞུ་ཡིག་གི་དཔེ།
སྤྱི་ཚེ་༡༢.༧.༠༧
༊ སློབ་དབུ་འཛི་མཆོག།
ཡ་རབས་གླིང་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ།
དབང་འདུས་རྫོང་ཁག།
རྩ་དནོ །
གནས་སྐབས་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་སྐོར།
ཞུ་དོན་འདི་ ཁ་ཙ་ཁ་ཉིནམ་ཅིག་ཁར་ སློབ་དབུ་འཛི་མཆོག་གིས་ དུས་ཅི་གནམ་དགུན་གྱི་ ངལ་གསོ་སྐབས་ལུ། གནས་སྐབས་ཀྱི་ ལཱ་གཡོག་ཡོད་པའི་ སྐོར་ལས།
གསུངས་ཡོདཔ་བཞིན་དུ། ང་ཡང་ གནམ་དགུན་ ལཱ་གཞན་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས། གནས་སྐབས་ཀྱི་ ལཱ་གཡོག་འདི་ནང་། གོ་སྐབས་ཅིག་ གནང་པ་ཅིན་ ཕྱག་
ཕྱིད་ཞུ་ནི་གི་ རེ་བ་སྦོམ་འབད་ར་ཡོད། ཟེར་ཞུ་ནི།
དེ་སྦེ་ གནས་སྐབས་ཀྱི་ལཱ་གཡོག་ནང་ འཛུལ་དགོ་མི་འདི་ཡང་། ང་ར་ ཕམ་ཉམ་ཆུང་གི་ ཨ་ལོ་ཨིནམ་མ་ཚད། ཆུང་ཀུའི་བསྒང་ལས་ ཕམ་གཉིས་སོ་སོར་ ཁ་བྱལ་
སོང་བའི་ཤུལ་ལས། ཨང་རྒས་གཅིག་ཁར་ སྡོད་ཡོདཔ་ལས། སློབ་གྲྭ་ནང་འགྱོ་བའི་སྐབས་ ཟད་འགྲོ་གི་ དཀའ་ངལ་སྦོམ་ར་ འབྱུངམ་ད། གཡུས་ཁ་ལུ་ དངུལ་གྱི་
འབབ་ཁུངས་བཟོ་ཚུགས་པའི་ ལཱ་ ག་ནི་ཡང་མེདཔ་ལས་ཨིན། ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ལས། གནས་སྐབས་ལཱ་གི་ གོ་སྐབས་གནང་པ་ཅིན། དང་པ་ ང་རའི་ཟད་འགྲོ་ལུ་ ཕན་ཐོགས་ནི་དང་། གཉིས་པ་ ལཱ་གི་ཉམས་མྱོང་ཚུ་ཡང་ འཐོབ་ནི་
ཨིནམ་ལས། སློབ་དབུ་འཛི་མཆོག་གིས་ བུཚ་ཉམ་ཆུང་རང་གི་ སྐྱིད་སྡུག་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ གནས་སྐབས་ལཱ་གི་གོ་སྐབས་གནང་འོང་། མནོ་བའི་རེ་བ་སྦོམ་ཡོད་
ལགས།
བཀྲིན་ཆེ།
ཀརྨ་རང་རིག་རྡོ་རྗེ།
སློབ་རིམ་༨ ཀ།
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༢༠༢༡

ཁ་ ཞུ་ཡིག།
དབྱིན་ཚེ་༡༢.༠༧.༠༧
༊ སློབ་མཛོད་གཉེར་མཆོག།
འབྲུག་རྒྱལ་འབྲིང་རིམ་སློབ་གྲྭ་འོག་མ།
སྤ་རོ་རྫོང་ཁག།
རྩ་དོན། ཞབས་ཏོག་མཐུན་རྐྱེན་དགོ་པའི་སྐོར།
གུས་སློབ་རིམ་བརྒྱད་པ་ཀ་སྡེ་ནང་ལས་ ངོ་མིང་རྡོེ་དབང་མོ་གིས་ཞུ་དོན། ང་བཅས་རའི་ སློབ་གྲྭ་ནང་ལུ་
སྤྱིར་བཏང་ ཅ་ཆས་ཀྱི་མཐུན་རྐྱེན་ཚུ་ ལེགས་ཤོམ་ཡོད་རུང་། ལོ་བསྟར་ ཨ་ལོའི་འཛུལ་ཞུགས་ཀྱི་ ཚད་གཞི་
ཡར་རྒྱས་ལུ་བརྟེན་ ཅ་ཆས་ཚུ་ལངམ་མེད་པའི་དཀའ་ངལ་ལས།
སློབ་མཛོད་གཉེར་མཆོག་གིས་ འཕྲལ་མགྱོགས་ར་ སྡོད་ཁྲི་དང་ འབྲི་ཁྲི་ཚུ་གནང་ཚུགས་པ་ཅིན། ང་བཅས་ཚུ་
གི་དཀའ་ངལ་འདི་ ལེགས་ཤོམ་འབད་ བསལ་ཚུགས་ནི་ཨིན་མས་ལགས།
བཀྲིན་ཆེ།
ཁྱོད་རའི་སློབ་ཕྲུག་
རྡོེ་དབང་མོ།
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༢༠༢༡

ག་ ཞུ་ཡིག།
༊ ཐུགས་རིག་མཁྱེན་བརྩེ་ཆེ་བའི་ རྒཔོ་མཆོག་ལུ།
ཞུ་གསོལ་དེ་ནི་ གཡུས་གེ་སར་
གླིང་ ཁྱིམ་གུང་ཨང་---- ནང་ལས་ ངོ་མིང་སངྱས་ཀྱིས་ཞུ་དོན། ན་ཧིང་ པར་
བཏབ་པའི་སྐབས་ལུ་ མི་རྩིས་མ་ཡིག་དང་ འཁྲིལཝ་ད། ལོ་ཚད་ མ་ལངམ་ལས་ པར་
བཏབ་ མ་ཚུགས། དུས་ཅི་ ལོ་ཚད་ ལངས་སོཔ་མ་ཚད།
སློབ་གྲྭའི་མ་ཡིག་ནང་ མི་ཁུངས་ངོ་སྤྲོད་ཀྱི་ ཨང་ཚུ་ ཐོ་བཀོད་འབད་དགོཔ་འཐོནམ་
ལས། ནཱ་ རྒཔོ་མཆོག་ ཐུགས་འཚེ་རུང་ ངོ་སྤྲོད་ལག་ཁྱེར་ བཟོ་སྟེ་ བཀྲིན་བསྐྱང་
གནང་། ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། ཞེས་རང་ཟླ་༦ པའི་ཚེ་༥ ལུ་གོང་མིང་པས་
ཕུལ།

247

ོབ་དེབ་༨ པ།

༢༠༢༡

ང་ ཞུ་ཡིག།
༊ མཁྱེན་ཡངས་སློབ་དབུ་འཛི་མཆོག་ལུ།
གུས་སློབ་རིམ་༨ པ་ཡོངས་ཀྱིས་ཞུ་གསོལ། ང་བཅས་ཚུ་ ས་ཟུར་སའི་ཕམ་ཉམ་ཆུང་གི་ཨ་ལོ་ ག་
ཏེ་ཡང་མ་ལྷོད་པར། ལྟ་རྒྱ་མཐོང་རྒྱ་གི་ཡོན་ཏན་ གང་ཡང་ མེད་མི་ཙང་ཙ་ཨིནམ་ལས། དང་པ། ལྟ་རྒྱ མཐོང་རྒྱ་ཆེ་ནི་དང་། གཉིས་
པ། འབྱུང་རབས་ཆོས་ཚན་ནང་གི་ དོན་ཚན་ཚུ་ མིག་མཐོང་ལག་གཟུང་ཐོག་ལས། ཡོན་ཏན་འཐེབ་ འཐོབ་ཐབས་ལུ་ ཐིམ་ཕུ་དང་
སྤ་རོ་སྟག་ཚང་གཉིས་ནང་ ལྟ་བཤལ་ལུ་འགྱོ་ནི་འབད་ གྲ་འགྲིག་རྐྱབ་ཡོད། ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན།
ལྟ་བཤལ་ནང་ འགྱོ་ནི་འདི་ཡང་ སྤྱི་ཚེ་༡༢.༧ ལས་༡༦.༧.༠༧ ཉིན་གྲངས་༥ གི་རིང་ཨིནམ་དང་། ང་བཅས་ བུཚ་༢༠ དང་
བུམོ་༡༠ ཚུ་དང་ མཉམ་གཅིག་འགོ་འདྲེན་པ་འབད་ འབྱུང་རབས་ སློབ་དཔོན་ཡེ་ཤེས་ འབྱོན་ གནང་དགོཔ་འབད་ཞུ་སྟེ་ཡོད། དབུ་
འཛི་མཆོག་གིས་ གནད་དོན་ གལ་ཅན་ཅིག་འབད་ གཟིགས་ཏེ་ འགྱོ་ཆོག་པའི་གནང་བ་ཅིག་ བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་།
ཟ་འཐུང་གི་ཟད་འགྲོ་ཚུ་ མདང་ཞག་ལོ་བསྟར་སློབ་གྲྭའི་རྩེད་སྟོན་སྐབས་ལུ་ ང་བཅས་ཚུ་གིས་ ཇ་ཁང་ཆུང་ཀུ་ཅིག་བཙུགས་ཏེ་ རུབ་
སྡོམ་༥༠༠༠/- (ལྔ་སྟོང་) ཐམ་པ་ ཐོབ་ཡོད་མི་ལས་གཏང་ནི་འབད་ཨིན།
དེ་འབདཝ་ད། ཕར་ཚུར་གྱི་སྣུམ་འཁོར་གླ་ཆ་མ་ལངམ་ལས། སྐྱིད་སྡུག་ལུ་གཟིགས་ཏེ་ རྫོང་ཁག་ལས་སྣུམ་འཁོར་ཅིག་ ག་དེ་འབད་
རུང་། བདེ་ཞིབ་མཛད་དེ་ བཀྲིན་བསྐྱང་གནང་། ཟེར་ཞུ་ནི་ཨིན་ལགས། སྤྱི་ཚེ་༢༡/༦/༠༧ ལུ་ གུས་སློབ་རིམ་༨ པ་ཡོངས་
མགྲིན་གཅིག་གི་ཐོག་ལས་
ཕུལ།
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༢༠༢༡

ོབ་རིམ་༨ པའི་ བ་ ོན་ ་ ངེས་པར་མཁོ་བའི་ ོན་ཆས་ཀྱི་ཐོ།
ཨང་།

ལྷག་དེབ་ཀྱི་མིང་།

དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི།

༡

མོ་སྤུན་གསུམ།

བློ་གཏེར།

༢

བོང་ཀུ་དོན་ཧིང་མེད་མི།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༣

བུ་སྤྱང་ཀའི་བསོད་སྡེ་བསོད་ནམས།

མེ་གྷ།

༤

བྱ་དང་སེམས་ཅན་གྱི་སྡོད་ས།

ཕ་མ།

༥

གཟའ་སྐར་བཟང་ངན།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༦

བཟང་པོའི་བསམ་སྤྱོད།

བློ་གཏེར།

༧

ཨཔ་འབྲུག་རྒྱལ།

ཀོམསི།

༨

གཡའ་ད་འབདན།

མེ་གྷ།

༩

ཐེའུ་རང་གི་ལོ་རྒྱུས།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༡༠

ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་ཀ་ཀུར།

དཔེ་ཁང་།

༡༡

བུ་མོ་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༡༢

རྣམ་རྟོག།

འཕྲིན་ལས་དཔལ་འབར།

༡༣

སངས་རྒྱས་ཀྱི་བརྩེ་བ།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

རིམ་

ལྷག་དེབ་ལྷན་ཐབས།

ཨང་།

དཔེ་སྐྲུན་འབད་མི།

༡

འཁོར་བའི་ལས་རླུང་།

སྐར་མ།

༢

ས་སྐྱ་བདག་ཆེན།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༣

ཨམ་བདེ་སྐྱིད་དབང་མོ།

མེ་གྷ།

༤

སྤྱའི་རྣམ་རིག།

ཀེ་ཨེམ་ཀྲི།

༥

ཐག་ཆུང་ངན་པ།

དཔེ་ཁང་།

ཨང་།
༡

༢

སློབ་སྟོན་མཁོ་ཆས།
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༢༠༢༡

དགའ་ཚོར་ངོས་ལེན།
རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་འདི་ ཁེ་སྒྱུར་གྱི་སྡེ་ཚན་འབད་མིན་པར་ འབྲུག་གཞུང་ཤེས་རིག་ལྷན་
ཁག་དང་འབྲེལ་བའི་ གཞུང་འབྲེལ་གྱི་གཙུག་སྡེ་ཅིག་ཨིན། གཙུག་སྡེ་འདི་གི་འགན་ཁུར་ངོ་མ་ར་
ཆོས་ཚན་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་དེབ་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་དཔེ་སྐྲུན་འབད་ནི་དང་ སློབ་དཔོན་ཚུ་ལུ་ ཁྱད་རིག་
གི་ རྒྱབ་སྐྱོར་བྱིན་མི་ཅིག་ཨིནམ་ལས། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་འདིའི་ དམིགས་ཡུལ་གཙོ་བོ་
འབྲུག་ནང་འཁོད་ཤེས་ཡོན་ལྷབ་མི་ སློབ་ཕྲུག་ཚུ་གི་དོན་ལུ་ ཤེས་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་དང་འབྲེལ་བའི་ དཔེ་
དེབ་དང་མཁོ་ཆས་ཚུ་ག་ར་ རིན་མེད་འབད་ བཀྲམ་སྤེལ་འབདཝ་ཨིན།
དེ་འབད་ཞིནམ་ལས། རྒྱལ་འཛི་ཤེས་རིག་ཚོགས་སྡེ་གིས་ སློབ་རིམ་སོ་སོ་གི་ དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་
འབད་བའི་སྐབས་ རྒྱབ་སྐྱོར་དང་ཁྱད་རིག་ཤེས་ཡོན་གྱི་དོན་ལུ་ སྒེར་གྱི་དཔེ་དེབ་རྩོམ་སྒྲིག་པ་དང་།
དཔེ་སྐྲུན་པ་གཞན་གྱི་བདག་དབང་ལུ་ཡོད་པའི་ དཔེ་དེབ་ཚུ་ནང་ལས་ དོན་ཚན་ལ་ལུ་ཅིག་གདམ་ཁ་
རྐྱབ་སྟེ་ གཞི་གཏུགས་འབད་ཡི། དེ་གིས་འབད། རྩ་གཞུང་སྡེ་ཚན་གྱིས་ བདག་དབང་ཡོད་མི་སྒེར་སྡེ་
མི་ངོ་ཚུ་ལས་ གནང་བ་ལེན་ནི་གི་ཐབས་ ལམ་གང་དྲག་བཏོན་ཡི། དེ་བཞིན་ ཤུལ་མམ་གྱི་པར་ལོག་
དང་ ཞུན་དག་དཔེ་སྐྲུན་གྱི་སྐབས་སུ་ ལེགས་བཅོས་རེ་འབད་དགོཔ་ཡོད་ན། དེ་ལུགས་ཀྱི་ གནང་བ་
དང་བསྟུན་པའི་དགའ་ཚོར་གྱི་ངོས་ལེན་ཡོད།
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